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KARAS AR TAIKA?
Sirija Ruošiasi Karui. Turkijos Kariuomenė Sirijos 

Pasienyje, Skelbia Maskva.

Anglijos užsienių reikalų ministe
rija padarė pareiškimų, kurie ro
do, kad Chruščevo naujas politinis 
triukas čia tesukėlė tik piktų re
akciją. Pareiškime sakoma: “Ne
pasisekus Rusijai apgauti Anglijos 
geromis So v. Sąjungos intencijo-

OKUPUOTO] LIETUVOJ
“TIESOS” IR KITŲ ŠALTINIŲ)

Reuterio žinių agentūra iš Kairo 
praneša, kad spalio 17 d. Sirijoj 
paskelbtas nepaprastas stovis ir 
visiems kareiviams bei karinin-

Turkija, kuri, stiprindama savo 
pasienio apsaugą, į Sirijos pasie
nį pasiuntė daugiau kariuomenės. 
Sirijos vyriausybė pakėlė ergelį,

mis Vid. Rytuose, dabar Krem
lius pasirinko kitą kelią, kreipda
masis į dalį britų tautos ir per jų 
vyriausybės galvas sėja susiskal-

kams įsakyta skubiai grįžti iš 
atostogų ir prisistatyti į savo da
linius.

Skelbiama, kad Turkija sutrau
kusi stiprius kariuomenės dalinius 
Sirijos pasienyje. Sirijos vyriau
sybė Jungtinėms Tautoms pareiš
kė, jog Turkija ruošiasi šio mėn. 
gale užpulti Siriją.

Sov. Sąjungos užsienių reikalų 
ministeris A. Gromyko reikalau
ja skubaus Jungtinių Tautų įsiki
šimo, kad sutrukdytų Amerikos ir 
Turkijos sąmokslą užpulti Siriją- 
Turkija šitai vadina provokacija.

JAV-bių užsienių reikalų minis
teris J.F. Dulles ryšium su tuo 
pabrėžia, kad Amerika privalo bū
ti sargyboj, idant Sirija ir Rusija 
neužpultų Turkijos. Jis pridūrė, 
jog tokio užpuolimo atveju Ame
rika Sovietų Sąjungos nelaikys 
“priveligijuotoj padėtyj.”

Jordane uždrausta be specia
laus leidimo išvykti iš krašto ir 
neleidžiama įvažiuoti užsieniečiam, 
nes norima apsisaugoti nuo dest
ruktyvaus elemento o tuo pačiu 
norima sūtrukdyti tokiam elemen
tui išsprukti iš Jordano.

Amerika pakartotinai pareiškė, 
kad ji užpuolimo atveju Turkijai 
teiks pilną pagalbą. Sov. S-ga to
kius pat pažadus davė Sirijai.

Šias e'ilutes rašant, įvykiai Vid. 
Rytuose rodo, kad po truputį 
žvanginama ginklais, bet dar dau
giau tuščiais žodžiais.

EGIPTO KARIUOMENĖ ĮŽENGĖ 
I SIRIJĄ IR UŽĖMĖ POZICIJAS 

TURKIJOS PASIENYJE

Sirijos kariuomenės priešakyje 
atsistojus komunistams ir Sov. 
Sąjungai pradėjus plačiu mastu 
siųsti ginklus bei karinius patarė
jus, susirūpipo jo kaimynai. Ypač

kaltindama Turkiją kėsinimusi už
pulti Siriją. Chruščevus tada pa
reiškė, kad Siriją Sov. Sąjunga 
gins “nuo kiekvieno užpuoliko”. 
Užsienių žurnalistams jis pasakė, 
kad Turkija save išstato dideliam 
pavojui, nes Amerika nuo Turki
jos toli, tad amerikiečiai nespėtų 
net pajudėti, o raudonoji armija 
jau peržygiuotų visą Turkiją. 
Amerika atsakė, kad Turkiją, pa
gal šavo įsipareigojimus, gins. 
Egiptas pažadėjo visokeriopą pa
galbą Sirijai. Pereitos savaitės 
gale egiptiečių kariuomenė įžy
giavo į Siriją ir apsistojo Lata- 
kioje, didžiausiame Sirijos uoste, 
20 mylių nuo Sirijos — Turkijos 
sienos ir 350 mylių nuo Port 
Saido.

Kairo radijas, paskelbęs apie 
egiptiečių karių įžygiavimą į Si
riją, nurodo, kad tai “istorinis 
įvykis”, rodąs arabų nacionalinį 
vieningumą.

Egipto — Sirijos jungtinis šta
bas aiškina, kad reikalui esant 
Sirija, Egiptas ir Jordanas savo 
karines pajėgas, pagal prieš dve
jus metus pasirašytą susitarimą, 
paves bendrai vadovybei. Jung
tinių kariuomenių vadu tuo atve
ju skiriamas Egipto karo minis
teris.

Jordanas savo kariuomenės į 
Siriją nesiunčia. Ir egiptiečių ka
rių Sirijoj nėra daug. Politiniai 
stebėtojai mano, kad tai daugiau 
psichologinis žaidimas, norint pa
demonstruoti arabiškųjų tautų vie
ningumą, sykiu siekiant parodyti, 
kad Egiptas “nepalieka savo drau
gų nelaimėje”.

Padėtis Vid. Rytuose kritiška 
jau ne nuo dabar. Kibirkštys 
spraksi senai, bet kada sprogs 
parako statinė, sunku atspėti.

dymo ir nevieningumo sėklą.
Anglijos darbo partijos gen. 

sekretorius Morgan Phillips pa
reiškė, kad jeigu Vid. Rytų situa
cija yra tiek kritiška, kaip mano 
Kremlius, tai Sov. Sąjunga šitą 
klausimą turi iškelti Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje.

šitokius laiškus Chruščevas iš
siuntinėjo daugelio Europos ir 
kitų kraštų socialistų vadams, 
kviesdamas juos prie Sov. Są
jungos organizuojamo taikos są
jūdžio ir paremti sovietinę dokt
riną, kuri, kaip jis rašo, smerkia 
jėgos naudojimą Vid. Rytų prob
lemoms spręsti. Chruščevas savo 
laiške Europos socialistams vie
ninteliu Sirijos krizės kaltinin
ku laiko “Vakarų imperialistus ir 
naftos monopolistus, kurie Siriją 
traktuoja kaip koloniją ir nori ma
tyti joje tokią vyriausybę, kuri 
vergiškai klausytų jų patarimų”.

(IŠ VILNIAUS RADIJO,

★ Baltarusijos lietuviai reika
lauja lietuviškų mokyklų. Apie 
tai pranešė “Tiesa”, pažymėdama, 
kad Baltarusijos Rodūnės rajone 
gyvena nemaža lietuvių, kurie iš 
vyriausybės reikalavo lietuviškų 
mokyklų. Baltarusijos švietimo mi
nisterija lietuvių gyventojų pagei
davimus išpildžiusi ir atidariusi 
eilę lietuviškų mokyklų.

★ Iš Argentinos grįžo į Lietuvą 
9 lietuviai, kaip praneša “Tiesa” ir 
Vilniaus radijas. Sugrįžusiųjų tar
pe esąs Jeronimas Puzonas su sū
numis Albinu ir Romualdu, kurie 
prieš 20 metų buvo išvykę iš Dau
gų, toliau Jankūnas, uteniškis Ka
zys Dijokas su žmona Elvyra ir 
sūnum, ir panevėžietis Vladas 
Mauragis su žmona.

★ Iš Lietuvos į Vokietiją išvyko 
turistų grupė iš 27 asmenų. Jų 
tarpe bibliotekininkė Birutė Gry
baitė, operos solistė Genovaitė Sa
baliauskaitė, vienos Kauno įmonės 
meistrė Ona Sakalauskienė. Apie 
kelionės tikslą paskelbė Vilniaus 
radijas rugs. 25 dieną: “Jie susi
pažins su vokiečių liaudies res
publikos gyvenimu, kultūriniais ir 
ūkiniais laimėjimais”.

★ Vadovėlis po Vilnių penkio
mis kalbomis. Iš Vilniaus radijo 
reportažo rugsėjo 28 d. aiškėja, 
kad knyga apie Vilnių, kuri ne
seniai pasirodė lietuvių kalba, yra 
išleista dar keturiomis kitomis 
kalbomis: rusų, lenkų, anglų ir 
vokiečių. — Iš to fakto lyg ir bū
tų galima spėti ,kad Sovietai yra 
numatę ir Vilnių atidaryti užsie
nio turistams. Iki šiol tik retas 
kuris užsienietis turėdavo progos 
Vilniuje lankytis. Naują knygą 
apie Vilnių rašo ir Vladas Mozū
riūnas.

” ATVAŽIUOKITE VĖL PAS 
MUS Į KAZACHSTANĄ!”

Tokiais žodžiais kreipėsi Ka
zachstano ministerių taryba ir par
tijos ck į tuos jaunuolius, kurie iš 
kitų respublikų (tarpe jų ir iš Lie
tuvos) buvo atfykę į aną kraštą 
padėti nuimti derlių ir dirbti ki
tus darbus. Atsišaukime padėko
jama jaunuoliams už pagalbą ir 
pažymima: “Jūs kazachstanie- 
čiams palikote puikų atminimą”. 
Ar tokį pat “puikų atminimą” iš
sivežė iš Kazachstano stepių ir 
patys jaunuoliai, kurie ten buvo 
nuvežti darbams, atsišaukime ne
paminėta.

NAUJA TAKTIKA
CHRUŠČEVAS BAUGINA NAUJU KARU. DĖL GALIMO KARO 
BOSIĄ KALTI “VAKARIETINIAI IMPERIALISTAI", BET LA
BIAUSIAI AMERIKA.

Pereitos savaitės gale Rusijos 
komunistų vadas Nikita Chrušče- 
vas pradėjo naują žaidimą, mė
gindamas sukelti pasaulyje pasau
linio karo baimę ir suskaldyti Va
karų bloką, o tuo pačiu ir paskirų 
tautų vieningumą.

Chruščevas, kuris dabar pasida- 
rė Kremliaus propagandiniu ru
poru, prieš kurį laiką skelbė apie 
tarpkontinentines raketas, kurios 
gali pasiekti taikinį bet kurioje 
žemės vietoje. Kiek vėliau į stra
tosferą buvo išsviestas pirmasis 
dirbtinis žemės palydovas, žino
mas Sputniko vardu. Nuo tada 
Chruščevas pradėjo kalbėti dar 
dažniau ir tikro boso tonu, aiš
kindamas pasauliui, jog dabar, ka
da sovietai turi Sputniką, bombo
nešiai tetinką tik muziejui arba 
ramia širdžia galima juos sude
ginti. Kariniai specialistai reiškia, 
nuomonę, kad bombonešiai dar 
atliks savo vaidmenį. Kaip lygiai 
ir kiti moderniški ginklai.

Dabar Chruščevas pradėjo kal
bėti apie naujo karo pavojų, ku

ris gali kilti dėl Sirijos. Jis įspė
jo pasaulį, kad dėl galimo karo 
Vid. Rytuose, kuris labai lengvai 
gali išsiplėsti į pasaulinį karą, 
kalta bus Amerika ir Turkija, ku
rios šitą karą tiesiog provokuo
jančios. Chruščevas baiminasi, 
kad į šį ginkluotą konfliktą gali 
būti įpainiota ir Anglija.' Chruš
čevas nepasakė, bet aiškiai davė 
suprasti, kad tada Anglija bus 
nušluota nuo žemės paviršiaus. Jis 
labai gailisi anglų tautos, todėl 
norėtų ją apsaugoti. Chruščevas 
parašė ilgiausią laišką Anglijos 
darbo partijos kairiojo sparno va
dui Bevan ui, aiškindamas Vid. Ry
tų padėties pavojingumą ir pra
šydamas pašnekėti su kitais Ang
lijos darbiečiais, idant šie paveik
tų žmones ir vyriausybę, kad Ang
lija laikytųsi nuošaliai galimo 
konflikto atveju, dar geriau, 
jei ji pereitų į Sovietų pusę.

Bevanas, po pasikalbėjimo su 
Anglijos darbiečių vadu Gaitskel- 
liu, Chruščevo laišką parodė mi- 
nisteriui pirm. Macntfllanui. Po to

GROMYKO
UŽSKLENDĖ DURIS
Pereitą savaitę Jungtinių Tau

tų Organizacijos narius it šaltu 
vandeniu perliejo Sįov. Sąjungos 
delegato Gromyko kalba, kada jis 
arogantiškai atmetė Vakarų vals
tybių pasiūlytą taikos planą, ka
tegoriškai reikalaudamas, kad bū
tų priimtos Maskvos sąlygos. Jis 
pasakė, kad “reikia atidėti į šalį 
trikus ir užtenka rodyti gerą va
lią, kada lošimas yra jau pralai
mėtas”. Gromyko šitai sakydamas 
neslėpė, kad vakariečiai “lošimą 
pralaimėjo”, aplink žemę pradė
jus keliauti Sputnikui. čia pat 
jis pakaltino vakariečius, sakyda
mas, kad jie sąmoningai trukdą 
susitarti nusiginklavimo klausi
mais. Jis kalbėjo kad Jungtinių 
tautų nusiginklavimo komisijos 4 
nariai (iš penkių): Anglija, Ame
rika, Kanada ir Prancūzija, pa
čios yra agresingai nusiteikusios. 
Jis reikalavo, kad nusiginklavimo 
komisija būtų praplėsta, įtraukiant 
“taikingos politikos” valstybes, 
kurios prisidėtų prie nusiginklavi
mo įgyvendinimo.

Politinių stebėtojų nuomone, šia 
savo kalba, kurios metu Gromyko 
ištarė 9000 žodžių, dėl tolimesnių 
pasitarimų nusiginklavimo klau
simu, praktiškai užtrenktos du
rys.

Naujos Markės
Pereitą savaitę Rytų Vokietijos 

vyriausybei įsakius iš apyvartos 
išimtos visos senosios markės ir 
pakeistos naujais banknotais. Pa
keitimas įvykdytas labai staiga ir 
per labai trumpą laiką: pradėtas 
spalio 13 d. 12 vai. dienos metu 
ir baigtas tos pat dienos 10 vai. 
vak. Nepakeisti banknotai nusto
jo vertės. R. Vokietijos ministe
ris pirmininkas pareiškė, kad par 
keitimas padarytas taip staiga to
dėl, kad negalėtų banknotų pa
keisti “Vak. Vokietijos spekulian
tai, monopolistai ir militaristai, 
kurie senųųjų markių turi stam
bias sumas.”

Vergai
PADĖJO SOVIETAMS

PAGAMINTI SPUTNIKĄ

Inž. Lorenz Latch, vokietis, 12 
metų išlaikytas Sibiro vergų sto
vyklose, dabar patekęs į laisvę, 
pareiškė, kad tūkstančiai vokiečių 
mokslininkų, inžinierių, technikų 
ir kitų augštai kvalifikuotų spe
cialistų, prievarta buvo išvežti iš 
Vokietijos į Sov. Sąjungą, kur bu
vo priversti dirbti ir dabar tebe
dirba raketų boi žemes satelitų 
projektuose.

Inž. Latch žodžiais, be šitų ver
gais paverstų vokiečių specialis
tų patyrimo ir žinių, patys rusai 
būtų niekuomet nesugebėję pasi
gaminti ir paleisti dirbtinio žemės 
palydovo. Rusai, girdi, neturį pa
kankamai smegenų tokiems išra
dimams, bet jie pradėjo mokytis 
iš savo protingų vergų. Toliau 
savo pareiškime inž. Latch pažy
mi, kad Sovietai jau 1953 m. ban
dę paleisti pirmąjį žemės satelitą, 
tačiau bandymas nepavykęs, o 
sprogimo metu žuvę šeši rusų 
mokslininkai ir daug žmonių su
žeista.

Rusų generolas Blagonarov, Va
šingtone vykstančios astronautlkų 
konferencijos Sov. Sąjungos moks
lininkų delegacijos pirmininkas, 
inž. Latch minėtą pareiškimą pa
vadino prasimanymu. Blagorovas 
teigia, kad satelitą išradę patys 
rusai.

šia proga galima pridurti, kad 
prie dirbtinio žemės palydovo iš
radimo prisidėjo amerikiečiai. Kaip 
iš sovietinių šnipų Rozenbergų by
los Amerikoje aiškėja, jų išvogtos 
ir sovietams perduotos amerikie
čių išradimų paslaptys, žymiai 
paspartino rusų paleistojo “Sput
niko” pagaminimą, nes amerikie
čiai šitokį žemės satelitą buvo su
projektavę prieš kelerius metus.

Nepaslaptis ir tai, kad vokiečių 
mokslininkai, dirbę nacinėje Vo-

Mokslininkai
kietijoje prie “V I” ir “V 2” išra-
dimo ir gamybos, su visais apara
tais, įrengimais ir brėžiniais bei 
planais 1945 m., karui pasibaigus, 
buvo prievarta išgabenti į Rusiją, 
žinoma, gen. Blagonvarovas gali 
aiškinti, kad rusai išradę “VI” ir 
“V2” raketas, kurios praktiškai 
įgalino paleisti ir “Sputniką”.

ATOMINIS LAIVAS

NAIKINTOJAS

Bethlehem Steel Co. praneša 
apie pasiruošimus pagaminti ato
mini* jėga varomą laivą naikinto
ją. šios bendrovės vadovai pareiš
kia, kad pagaminti atominį krei
serį ar kitą tolygų laivą nėra sun
ku, bet laivo naikintojo projekta
vimas sudaro žymių sunkumų, su 
kuriais susiduriama dėl jo tūrio.

TROKŠTA VANDENS

Sausroms tebesitęsiant, kenčia 
ne tik žemės ūkis, ypač gyvuli
ninkystė ir daržininkystė, bet pra
deda vandens stigti ir miestuose 
kasdieniniam vartojimui. Eilėje 
Sydnėjaus priemiesčių suvaržytas 
vandens naudojimas daržų laisty
mui.

MILIONAI POVOJUJE

Iš Canberros pranešama apie 
pramatomą vilnos ir kviečių eks
porto sumažėjimą, už kuriuos bū
sią gauta mažiau pajamų iš užsie
nių apie £ 100 milionų. Ekspertai 
apskaičiuoja, kad šiemet vilnos 
eksportas krisiąs £ 40 mil., kvie
čių apie £ 50 mil. Sumažėsiančios 
pajamos ir už kitus žemėą ūkio ga
minius. Svarbiausia eksporto su
mažėjimo pirežastis yra sausros.

• Australijoje per spalio mėn. 
bedarbių skaičius sumažėjo 1.200. 
Tačiau nedarbo klausimas vis te
bėra aštrus.

P. PILKA
— PREMININKAS
Kanados Lietuvių Bendruomo 

nės Kultūros Fondas pereitais 
metais skelbė vaikų literatūros 
konkursą, kuriam iki š.m. birželio 
mėn. 10 d. buvo prisiųsti 9 veika- 
liukai. Jury komisija, pirminin- 
jaujama kun. B. Pacevičiaus, savo 
sprendžiamam posėdy š.m. rugsė
jo mėn. 21 d. nerado nė vieno vei- 
kaliuko, kuris būtų vertas visos 
premijos. Bet komisija norėdama 
atžymėti geresnius darbus, kaip 
rašo Kanados Lietuvių Kultūros 
Fondo pirm. Iz. Matusevičiūtė, 
suskaldė premiją, kurios 100 do
lerių piniginė dovana paskirta 
australiečiui lietuviui Petrui Pil
kai — Pilkalniui, už jo prisiųstas 
pasakas: 1. Laisvės kaarliūnas, 2. 
Balnas, 3. Vaiduoklė pelėda ir 4. 
Užkeikta jauja, pasirašytas “žel
vos.” slapyvardžiu. (Visos šios pa
sakos buvo atspaustos “Mūsų Pas
togėje”. Red.)

Premijų įteikimas įvyko š.m. 
rugsėjo mėn. 29 d. Tėvų Pranciš
konų Prisikėlimo parapijos salė
je, Toronto mieste.

Sveikindami P. Pilką — Pilkal
nį su laimėjimu, paprašykime, kad 
jis ir daugiau rašytų vaikams, 
nes be savos literatūros vaikai 
nutautėja, neišmokdami tėvų kal
bos. Gi pasakos yra patrauklūs 
skaitiniai. Pasakas rašyti P. Pil
ka moka.

JJK.

• Anglijos karalienė su savo vy
ru lankėsi Kanadoje ir JAV-bėse. 
Karalienė sutikta labai iškilmin
gai. Kanadoje karalieaė atidarė 
parlamento sesiją.
• San Marino respublikoj, ikšiol 
valdžią turėję komunistai, 6 jų 
nariams iš parlamento pasitraukus 
iš komunistų partijos, atsidūrė 
mažumoj ir turėjo atiduoti vald
žios vairą antikomunistų partijų 
blokui.

San Marino respublika egzistuo
ja 1600 metų ir turi apie 14.000 
gyventojų, tai mažiausia valstybė 
Europoj.. Didžiausios ir pagrindi
nės krašto pajamos iš turizmo.
• Iš Londono pranešama, kad 
Azijos gripas Anglijoje pareikala
vo 700 gyvybių ir pramonė pra
rado per 5 milionus darbo dienų. 
Dėl ligos darbininkai parrado £13 
milionų ir £2 mil. išleista vals
ams ir gydytojams. Pramonės ga
mybos nuostoliai prašoka £ 180 
milionų.
• Sov. Sąjungos vyriausybė pa
prašė išvykti iš Sovietų Sąjungos 
Danijos atstovybės Maskvoje ata
šė Emil Kaneck. Jo atšaukimo 
pareikalauta yršium su Sov. Są
jungos vertėjo Smirnovo išprašy
mu iš Danijos. Smirnovas buvo pa
kaltintas šnipinėjimu.
• Australijos federalinės vyriau, 
sybės iždo valdytojas Sir Arthur 
Feden pereitą savaitę grįžo į Can- 
berrą. JAV-bėse Jis dalyvavo Tarp
tautinio Valiutų Fondo ir Tarp
tautinio Banko metiniame suvažia
vime Vašingtone. Jis taip pat da
lyvavo Britų valstybių sąjungos 
finansų ministerių konferencijoje 
Kanadoje.
• Iš Vašingtono pranešama, kad 
jei taip sparčiai didės Amerikos 
gyventojų skaičius, tai šis kraš
tas netrukus susidurs su proble
ma, kur padėti savo gyventojus. 
Robert C. Cooc “Population Bul
letin” redaktorius rašo, kad jau 
1975 m. Amerika turės 231 mil. 
po 100 metų 500.000.0flp gyvento
jų.
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A. Zubras SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Filosofuojantis Žmogus “DU LIETUVIAI — TRYS PARTIJOS"
Filosofija savo išvadų siekia pro
tavimo keliu, bet ne vienu protu 
pasikliaudama. Išmintis vadovau
ja filosofuojančiam protui, o iš
mintis turi atviras akis patyrimui 
ir mokslui, o taip' pat ir religijai, 
menui, politikai ir kitoms gyve
nimo apraiškoms. Mokslas savo iš- 
•vadtf prieina tik bandymais patik
rinęs ar matematiškai apskaičia
vęs, todėl jo išvados bei tiesos yra 
mūsų protui priverčiamai tikėti
nos. Filosofija siekia toliau negu 
mokslas: ji stengiasi įžvelgti reiš
kinių esmės, apjungti paskiras 
pažinimo sritis, suprasti patį gy
venimo vyksmų. Tam reikalui daž
niausiai einama indukcijos keliu: 
pažįstant paskirus reiškinius, eit- 
narna prie apibendrinimo, suvokia
mi dėsniai, šis kelias tačiau labai 
slidus: visuma, tegu ji būna ir 
mechaninė, yra kaskit, negu 
sudedamųjų dalių suma. Papras
čiau — iš dalių negalima pa
žinti visumos, tuo labiau organinės 
ar psichinės. Mechaninis priežas
tingumo kelias yra todėl nepatiki
mas ir tikrintinas. Ypatingai šis 
kelias slidus ryškinant viešojo gy
venimo reiškinius, istorinę situa
cijų. čia veikia daugelis priežas-

FILOSOFAVIMAS — Ž1

Giliam ir sistemingam filosofavi
mui reikia gilaus ir plataus išsi
mokslinimo, sugebėjimo, reiškinius 
analizuoti ir, duomenis apiben
drinant, jžvelgti esmę. Jei kalba
me apie intuicijų, tai ir ji nėra 
burtininkiška dovana, bet galima 
tik dėkai mūsų dvasinių galių po
lėkių, dėkai plataus dvasinio aki
račio. Mažiau ar labiau sėkmin
gai tačiau filosofuoja kiekvienas 
žmogus. Iš tikrųjų — negalima 
būti žmogum, nebūnant filosofu. 
Žmogus turi būtinai filosofuoti, 
nes būdamas žmogus; jis nori būti 
pilnesnį žmogus, turėdamas akis, 
jis %iatyti visur, kur tik jo 
žvilg- siekia. Dar vaikystėje 
žmogui kyla klausimai: kas tai, iš 
kur, kodėl? O tai jau filosofavimo 
pradžia. Kada tik žmogus nustoja 
panašėjęs žemesniesiems gyvū
nams, kada jo protavimo galios
paaštrėja, tada atsiveria žmogaus 
akys plačiau visam, ką jis mato ir 
patiria, prieš ką nustebęs surim
tėja ir giliai susimąsto. Senoji 
karta ir įvairios žmogiškosios ins
titucijos stengiasi naujokui pa
gelbėti su atsakymais, patiekia 
pasaulėžiūrinius rėmus, pasiūlo 

politinius akinius, tačiau pats nau
jokas nerimsta tradiciniuose rė
muose — jis jieško, blaškosi, nu
simena ir rezignuoja, bet ir su-

PAŠAUKTASIS IR IŠVIETINTASIS ŽMOGUS

Mąstantis žmogus rimtai sustoja 
ties klausimu, ar jis yra pašauk
tas gyventi, ar tik nublokštas. 
Jei jis yra pašauktas gyventi ,tai 
jo buvimas, nors jis pats to ir ne
suvoktų, yra prasmingas, jo veiks
mai yra tikslingi, šioje šviesoje 
visas istorinis vyksmas darosi 
prasmingas ,nors ir nesuvokiant 
jo tikrosios esmės.
Ir taip religingas žmogus gali su
vokti savo pašaukimo būti pras
mę, tikslus, o ir pareigas Pašau- 
kėjo atžvvilgiu. Tačiau tik apgrai
bomis žmogus gali samprotauti 
apie savo antgamtinę buvimo pras
mę, taigi tik apgraibomis apie tai 
filosofuoti. Ryšys su^ bendražmo- 
giu pašauktajam įmanoma racio
naliau suvokti. Tai tiesa, kad žmo- 
gus gyvybę yra gavęs iš Dievo, 
bet netiesioginio tvėrimo aktu, o 
tarpininkaujant sentėvių ir tėvų 
kraujo jėgai. Iš čia žmogaus ry
šys su praeitimi, taigi su žmonija, 
su gentimi, su gimine ir tėvais. 
Iš čia ir sąmonė, kad akimirksni
nis individualusis buvimas yra 
taip pat tik grandininis giminės, 
tautos ir žmonijos tęstinumo atei
tyje. Toje pat šviesoje ryškėja ir 
pareigos bendražmogio atžvilgiu. 
Jei žmogus yra pašauktas sužydėti 
žemės gėlyne, tai tas teįmanoma 
ponijos, genties, giminės ir tė-

čių, daugelis jų net kryžmiškai, 
didelį vaidmenį reikia priskirti ir 
atsitiktinumui. Filosofuojantis pro
tas todėl neeina vien sintezės ke
liu, bet žvelgia į visumų analyti- 
ko akimis, intuityviškai stengiasi 
suvokti sudėtingų reiškinį, pasiti
kėdamas nuovokai. Filosofijoje ne- 
jieškotina mokslinio tikėtinumo, o 
tačiau ji reikalinga, ji neišven
giama. Be jos nebūtumėm subren
dę žmonės, o tik vaikai ar net ro
botai, kurie sugeba sudėtingus 
techniškus aparatus valdyti, skai
čiuoti, bet nesugeba, pavyzdžiui, 
to veiksmo naudingumo ar žalos 
įžvelgti.

Filosofija, būdama labai glaudžiai 
susijusi su gyvenimu, labai įvai
ruoja savo paryškinimais. Platėja 
bei kinta žmogaus patyrimas, kin
ta gyvenimas, kinta ir filosofiniai 
požiūriai. Išlieka tik filosofavimo 
pagrindai: tai sveiko žmogaus pro
to logiški mintijimai, dėsniai, lo
giško mintijimo tiesos. Tik ta 
prasme ir galima kalbėti, kad se
nasis Sokratas tebėra gyvas ir šių 
dienų filosofų mintyse ir raštuose. 
Logika yra mažiausiai kintanti fi
losofijos šaka.

tfOGIŠKUMO POŽYMIS

sužavėjęs užsidega ir griauna ir 
štato. Ne visada senųjų būta ne
teisių naujokui: dažnai paūžavus 
ir paklaidžiojus, grįžtama, bet vis- 
dėlto situacija nauja ir kelias ki
tas.
Gyvenimas mat vyksmas, ir žmo
gus istoriškai tesireiškia kaip vei
kiančioji būtybė. Kiekvienas vei
ksmas yra atsakymas situacijos 
sukeltoms problemoms, yra kliū
čių įveikimas. Veikimas yra reika
lingas sprendimų, bet kadangi vei
kimas yra situacinis ir todėl kin
tamas, todėl ir žmogui reikalinga 
persvarstymų, keitimo pažiūrimų 
nuomonių ir įsitikinimų, paproti
nių ir teisinių normų revidavimo. 
Žmogui tenka vis naujai rinktis, 
pasiryžti ,užsidegti ir susižavėti. 
Tai egzistencinis buvimas, todėl 
egzistavimas kartu yra ir filosofa
vimas. šia prasme filosofuoti reiš-
kia atviromis akimis susitikti su 
savo situaciniu žemiškuoju buvi
mu. šioje vietoje žmogus visu ryš
kumu suvokia, kad rojų jis yra 
praradęs, net daugiau — toks, 
koks jis yra, rojuje visai netiktų. 
Išvarytam iš rojaus žmogui liko 
tat klajūno kelias, bet garbingo 
klajūno, kuris pats savo laivui 
verstas yra vairuoti, nors dažnai 
nežinant prieplaukos, dėl tikslų 
abejojant. Kaip tikram klajūnui!

vų dėkai, o todėl ir dėkingumas 
jiems. Bet todėl ir gyventina taip, 
kad mūsiškasai buvimas veiktų pa
laimingai kitų pašauktajam buvi
mui, nes to paties reikalingi esa
me savajam pašauktajam buvi
mui.
Bet kartais mums rodosi, kad mes 
esame lyg ir išvietintoji būtybė, 
lyg nublokšta neprasmingam bu
vimui, bent neprasmingam mums 
patiems individualiai. Mes jaučia
me esą, bet mūsų esimas atrodo 
toks panašus rožei soduose, kuriai 
mes nelinkę priskirti jokio kito 
pašaukimo, kaip puošmenos Tvė
rėjo soduose. Jos paskirtis, geriau
siu atveju, galėtų būti pradžiu
ginti vienintelį žemėje rože džiaug
tis sugebantį tvarinį — žemės 
viešpatį žmogų. Ir negi viskas že
mėje turi išmintingą paskirtį bei 
prasmę? Kokia epideminių ligų 
prasmė, kokia išmintinga paskir
tis ligų platintojo uodo? Kokia 
prasmė ir paskirtis nuodingosios 
gyvatės, jei jos vieno įgėlimo už
tenka užmušti žemės viešpačiui 
žmogui?
Filosofuojantis žmogus turi pasi
tenkinti kuklesne dalimi — žino
jimu, kad jis yra. Viešpats žmo
gus gali užsirūstinti ,kad jam siū
loma toks kuklumas. Bet ir šia 
kuklumas tepasiekiamas tik žmo-

giškajai didybei. Esame tikri, ro
žę nesant sųmoningų savojo buvi
mo. Bet ir mes dienų dienas, mė
nesius ir metus gyvi esame, ke
liamės, valgome, dirbame ir džiū
gaujame visai nepagalvodami, kad 
mes egzistuojame. Tik kai sutin
kame nuodingų gyvatę, kai nutu
pia uodas, kai mums kas suskaus
ta, kai susergame, kai atsistojame 
prie artimo žmogaus kapo, tada 
visu ryškumu pajuntame esu, nes 
stovime prie juodosios nebuvimo 
prarajos, kur nebėra to, kas pul
suoja mūsų gyslose. Iki Dievo 
slenksčio lengva filosofuojančiam 
žmogui prieiti, nes be pirmapra
dės Priežasties nebūtų nieko, tai
gi ir filosofuojančio klajūno žmo
gaus. Filosofuojantis žmogus įvei
kia mirtį. Jei žmogus turi nemir? 
tingumo idėjų, tai ji negali būti be 
pagrindo. Jokia idėja negali žmo-1 
gui ateiti į galvų, kuri neturi pa-1 
grindo realybėje, žmogus negali 
įsivaizduoti pirmapradės Priežas
ties kitaip kaip amžino prado. To
liau jau kalba ne filosofija, bet 
tikėjimas.

Pabaltijo Muzikos 
Festivalis

Spalio 5-15 d.d. Rygoje įvyko 
Pabaltijo kraštų muzikos festiva
lis, kuriame Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kompozitoriai pasirodė su' 
savo naujausiais kūriniais. Lietu-1 
vių muzikų delegacijai vadovavo 
Lietuvos kompozitorių sąjungos 
pirmininkas prof. Stasys Vainiū
nas. Tai pirma tokio pobūdžio pa- 
baltiečių muzikų šventė. Tokie 
festivaliai ateityje įvyks kasmet, 
vis kitoje Pabaltijo kraštų sosti
nėje (sekantieji bus Vilniuje ir 
Taline). Rygoje dalyvavę žymes
nieji Lietuvos muzikos atlikėjai, 
jų tarpe Saulevičiūtė, Aleksevičiū- 
tė, Petruškevičiūtė, Adamkevičius, 
Sabaliauskaitė, Banys ir kiti. Be 
to, dalyvavo Lietuvos dainų ir šo
kių ansamblis ir Valstybinis cho
ras.

APIE AGENTUS PABALTY
KĄ SOVIETŲ VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETAS PRANEŠA 

APIE TARIAMUS AGENTUS PABALTIJYJE

Vilniaus radijas ir “Tiesa” ir 
centrinė Sovietų Sąjungos spauda 
rugsėjo 25 d. paskelbė “Valstybės 
saugumo komiteto prie Sovietų Są
jungos minister! ų tarybos” prane
šimą apie -tariamų Amerikos agen
tų sulaikymą Latvijoje.

Pranešime pasakojama, kad 1956 
metais Valstybės saugumo komi
tetas sulaikęs “nelegaliai prasi
skverbusį į TSRS teritoriją Ame
rikos žvalgybos agentą L.N. Za- 
rinšą, gimusį TSR Priekulės mies
te, išėjusį JAV-se specialų šnipų 
parengimą”.

Tardymo metu buvę nustatyta, 
kad Zarinšas karo metu kartu su 
tėvu “fašistinės organizacijos da
lyviu”, pabėgęs iš Latvijos į Va
karų Vokietiją, o iš ten 1949 me
tais išvyko nuolat gyventi į JAV. 
Zarinšas tardomas, esą, pasisakęs, 
kad būdamas Amerikoj jis buvęs 
užverbuotas tarnauti Amerikos 
žvalgyboje, žvalgybos pulkininko 
Kulo vadovaujamas, Zarinšas vie- 

•noje fermoje prie Vašingtono iš
ėjęs specialų parengimą ardoma- 
jai veiklai Sovietų Sąjungoje. Za
rinšas taip pat pasakęs, kad Ame
rikos žvalgyba ketina nelegaliai 
nusiųsti į Pabaltijo respublikas ar
domajam darbui organizuoti savo 
etatinį bendradarbį slapyvarde 
“Andis”.

Sovietų saugumo komitetas po 
to išaiškinęs, kad po ta slapy
varde Amerikos žvalgyboje dirbąs 
“karinis nusikaltėlis” L.P. Brom- 
bergas, kuris hitlerinės okupaci
jos metu buvęs Rygos “fašistinės 
policijos” bendradarbis ir dalyva
vęs i “auiminėjant ir šaudant tary
binius piliečius”. Apie Bromber- 

š.m. Europos Lietuvio Nr. 38 
atspaustas žymaus mūsų rašyto
jo, publicisto ir diplomato Igno 
Šeiniaus str. “Du lietuviai — 
trys partijos”, kuris aktualus ir 
mums, nes skyriojimasis vis pla
čiau pradeda įsigalėti ir mūsuo
se. Str. autorius rašo:

“Tokių priekaištų tarp sveti
mųjų pasitaikydavo ir pasitaiko 
pastaraisiais metais. Net ir tarp 
tų, kurie mus atjaučia ir norėtų 
padėti.

“Du lietuviai — trys partijos”... 
Taip, tai perdėta, sutirštinta. Bet 
tai vaizdinga, smarkiai kerta. Ir 
kai kur kai kada beveik atitinka 
tikrovę. Lygiai kaip seniau gar
sus, lenkams taikomas “Polnische 
Wirtschaft”, lenkų ūkis, lenkiška 
tvarka.

Patys nevengiam mesterti sau 
kartų žodį. Tai rodo, lyg nebijo
tume kritikos. Deja, nuo žodžio 
lig veiksmo pas mus ne visados 
taip greita.

štai gyvenam tarp svetimųjų 
jau trylika metų, kai kas nuo 
bolševikų įsiveržimo Lietuvon, mū
sų “senoji išeivija” nuo senesnių1 
laikų. O kas? Prisimlršom, kad 
gyvenam tarp svetimųjų — kaip 
svetimi paukščiai. Lyg nežinotu
mėm, kad mus stebi ir seka sveti
mos akys. Jei iš mandagumo ar 
užuojautos ir nepasako nieko, vis 
dėlto daro išvadas ir pasielgia 
kartais pagal jas.

Kas mums daugiausia prikiša
ma, tai mūsų išsibarstymas, susi- 
kiršinimas, išsismulkinimas. Tuo 
metu, kai patys pirmieji, regis, 
turėtumėm suprast, ko mums rei
kėtų, kad geriausiai galėtumėm 
padėti Lietuvos laisvės reikalui.

Taip, tas kaltinimas metams ne 
mums vieniems svetur, o lygiai 
latviams, estams, lenkams ir ki
tiems bolševikinio smurto išei
viams. Bet ar mums ir jiems ge
riau nuo to?

Anglams ir amerikiečiams jų 
majoritarinė parlamentų ir savi
valdybių rinkimų sistema neleid
žia veisti partijų, todėl mūsų su- 
sitrupinimas jiems dar mažiau su
prantamas.

Iš kitos pusės, nejau lietuviai, 

go suėmimą pranešime tik tiek pa
sakyta: “Valstybės saugumo ko
mitetas ėmėsi priemonių, kurių 
dėka buvo sudarytos sąlygos 
Brombergui sulaikyti, jam pasiro
džius Tarybų Sąjungoje. 1957 m. 
liepos mėnesį Brombergas buvo 
suimtas.”

Brombergas ryšius su Amerikos 
žvalgyba užmezgęs 1948 metais, 
Švedijoje, kur,jis pabėgęs karui 
baigiantis. 1950 meetais Bromber
gas buvęs priimtas į etatinę tar
nybą ir dirbęs “žvalgybos mokyk- 1 
los šnipams rengti siuntimui į 
Tarybų Sąjungą” instruktoriumi. 
Ilgą laiką Brombergas dirbęs vė
liau Vokietijoje, o po to buvęs per
keltas į Vašingtoną, kur dirbęs, 
kol bus nusiųstas į Sovietų Są
jungą. Amerikiečiai į jį dėję dide
les viltis. Pasinaudodamas anks
tesniais ryšiais su Latvijos “bur
žuaziniais nacionalistais”, Brom
bergas turėjęs Latvijoje įsteigti 
“nelegalią šnipų rezidentūrą”. Be 
to, jam buvę pavesta “patikrinti 
ir pranešti žvalgybos centrui apie 
priežastis, dėl kurių Tarybų Są
jungos teritorijoje patyrė nepasi
sekimą kai kurie anksčiau nusiųs
ti Amerikos šnipai”. Kartu su 
Brombergu buvę atsiųsti dideli 
kiekiai šnipų aprangos — šauna
mųjų ginklų, portatyvinės priėmi
mo ir siuntimo radioaparatūros, 
slapto susirašinėjimo priemonių, 
suklastotų dokumentų blankų. Sa
vo uždaviniams atlikti Bromber
gas gavęs iš amerikiečių 450.000 
rublių.

Vokietijoje leidžiama “Latvija”, 
pasisakydama dėl šitų dviejų lat
vių suėmimo, pastebi, kad Maskva 

ilgiau tarp amerikiečių, anglų ir 
kanadiečių pagyvenę, neišmoko 
geriaui įvertinti tų pavyzdingų de
mokratijų politinės santvarkos? 
Juk kai Vokietija, Italija ir.Ispa
nija, ir ne viena mažesnių vals
tybių, vidaus sunkumams užgu 
lūs dėl partinio chaoso nudardėjo 
diktatūrinėn prapultin, rudmarški- 
nės ir juodmarškinės tendencijos 
anglosaksų valstybėse, vienodą 
krizę sergančiose, nerado jokio at
garsio. Dėl tos pat sveikos ir nu
sistovėjusios parlamentarinės san
tvarkos anglosaksų valstybėse ten 
nebuvo ir nebus lengva įsiveisti 
ir rytietiškam komunizmui. Karo 
pralaimėjimus pergyvenusios, 
brangios patirties pamokytos eina 
šiandien Vokietija ir Austrija tik 
prie dviejų, trijų partijų siste

mos.
Mūsų išeivijai, ypatingai Ame

rikoje, labai būtų pravartu pasi
mokyti ir iš ko kito, iš taip vadi
namųjų raudonodžių tautų likimo. 
Jas pražudė kovoje su baltaisiais 
įsiveržėliais no tik stoka arklio, 
vežimo ir geležies. Pati vyriausia 
priežastis buvo ne pažinojimas su
gyvenimo, nuolatinės aršios ir 
kruvinos kovos tarp savęs. Nepa
prastai įdomios ir gražios inkų, 
mayo, actekų ir kitoniškos vakarų 
kontinento kultūros sunyko, o jų 
kūrėjai, išsilikę saujelėmis, virto 
įsibrovėlių atėjūnų ar vergais, ar 
pastumdėliais.

Mūsų išeivijos visuomeninė at
stovybė, Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, dar ir šian
dien, po trylikos metų karčios pa
tirties, kaip veidrodyje, kaip kriš
tole, atspindi išeivijos nesiliaujan
tį barstymąsi ir trupėjimą. Komi
tetą sudaro ar dešimties partinių 
susigrupavimų skirti atstovai. Pu
sė tiek partijų-partijėlių dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių laiko
si nuošaliai. Regis, kai kas komi- 
tetan įeinančių atstovų “dėl tin
kamų žmonių stokos” atstovauja 
ne savo srovę arba net dvi, “vie
ną prieš kitą tekančias”. Iš to fak
to, matyt, ir bus atsiradęs paga
lys “Du lietuviai — trys partijos”.

Tegul ir visi ’mūsų keturiolika 

latvių partizanus vadina Amerikos 
šnipais. Tikrovėje, jei latviai iš 
laisvojo pasaulio vyksta į tėvynę 
tęsti kovą, tai.juos reikią vadinti 
laisvės partizanais, o ne šnipais. 
Esą aišku, kad okupuotoje Latvi
joje vis dar yra vyrų, kurie kovo
ja už tautos ir valstybės laisvę. 
Laikraštis baigia: “Vėl du iš jų 
yra atnešę tėvynei savo kraujo 
auką”.

• Sovietų “Tasso” agentūra pra
neša, kad Augščiausios tarybos 
įsaku draudžiamą ateityje gyvų 
žmonių pavardėmis pavadinti mie
stus, kolūkius, organizacijas ir t.t. 
Tame įsakyme pasakyta, kad žy
mių žmonių vardais gali būti kas 
nors pavadinta tiktai po jų mir
ties, ir tik išimtinais atvejais. 
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SIUNČIAME JŪSŲ SUPIRKTUS SIUNTINIUS I LIETUVĄ!
Turime ilgą stažą ię patarnaujame greitai ir sąžiningai.

PRIIMAME SIUNTINIUS IKI 22 LBS. SUPAKUOJAME PATYS. 
PIRKIMO KVITŲ MUMS NEREIKIA. SIUNČIAME PER PATIKI
MĄ ŠVEDIJOS BENDROVĘ. TURIME JAU ŠIMTUS VISAPUSIŠ
KAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ.

K. KNOSTEN BERGS,
62 Swanston Street, 

MELBOURNE, C. 1.
TEL.: MF 1036

Kasdien nuo 10 vai. ryto — 5.30 vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vai. 'ryto — 12 p. p.

Po darbo valandų bei savaitgaliais:'
70 Harris Street, 

NORTH MELBOURNE, VIC.

Siuntiniai siunčiami švediškais laivais iš Melbourne. Garantuojami 
pristatymų per 3 mėnesius!

SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA 28-TO SPALIO.
tinĮiiiįĮiijiiiiffiiiiiiHiųiimiiiniuniiiiiuniiiiniuiiiiHiiiiiiMiiiiiiiiitiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiuiniiHiiioiiimiiiiiiiiiiiiuaiJiiimiuiiiiiiiinniiiiininiiiuiiiin?

ar penkiolika partinių organų su
siglaustų po vienu Vliko šiaudiniu 
stogu, sunku jam būtų daugiau 
kas nuveikti nei ligšiol padaryta. 
Kur susikryžiuoja ir susikerta 
daug srovių, vargiai gali virsti 
kas kita nei verpetas. Iš vidaus 
ardantis ir griaunantis.. . Mums 
reikia pradėti iš apačios, nuo ka
nalizacijos. Giminingos srovės, ir 
savo sveikatos ir aplink stebinčių 
svetimų akių dėlei, turėtų susi
rinkti, ar tikriau grįžti vienon va
gom Kaip mūsų liaudininkai ir 
valstiečiai ūkininkai iš vienos ir 
socialdemokratai su socalrevoliu- 
cionieriais iš kitos pusės bus pa
darę jau prieš penkiasdešimt me
tų. Katalikų bažnyčia nepripažįs
ta sektų, tai, regis, turėtų pri
versti mūsų, konfesines partijas ir 
sroveles, iš vieno ir to paties šal
tinio pasipylusias, grįžti prie vie
no Dievo išpažinimo. Mūsų tautai 
ir jos būtiniems reikalams visiš
kai pakatų trijų, keturių partijų. 
— Bolševikinio komunizmo nega
lima vadinti kokia partija. Jei 
taip, tai reikėtų skaityti partijo
mis vagių ir plėšikų sambūrius.

Visuomeninė atstovybė Lietuvos 
laisvei atgauti ir išeivijos reika
lams rūpinti, pagrįsta tik trimis 
ar keturiomis' konsoliduotomis par
tijomis, turėtų visai kitokią veik
los jėgą ir kitą svorį pasaulio aky
se. Juk siekiant mums, mažai tau
tai, išlaisvinti pavergtą Lietuvą, 
būtina skaitytis su pasaulio opi
nija. Būdami iš vidaus susidraskę, 
niekados simpatijų ii* paramos ne
sulauksim, ir dabar dar turimų 
simpatijų neišlaikysim Kovoti ga
lės prireikti ilgai, ne tik dešim
tis, gal šimtą metų. Mūsų jėgos 
mažės, dėl išsibarstymo mažės la
bai greitai. Jas reikia taupyti,- 
konsoliduoti nuo pat apačios — 
ne tik išsaugoti, bet ir didinti.

Būtų geriau, Jei apie mus ga
lėtų pasakyti: “Lietuvos išeivija 
saiki partijoms, ir joms darnumo 
nesstinga”. Juk tik prisiminkim: 
pavergtoj tėvynėj žinoma tik vie
na vienatinė tautinė lietuvių jė
ga, Ir nors tyli, bet prieš ją dre
ba niekšai išdavikai, nors visa nu
gara Maskvos durtuvų atsirėmę”.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 
— TAD VISI Į LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

Steponas Sarakula
AUGŠTAI KVALIFIKUOTAS 

SIUVĖJAS PATENKINS VISUS 
JOSŲ REIKALAVIMUS.

Rankų darbas atliekamas europie
čių specialistų priežiūroj.
čia pat labai pigiai parduodamos 
medžiagos pasiuntimui jūsų gimi
nėms į “anapus”.

S. SARAKULA.
15 Park St., Sydney, City, 

(pirmas augštas). 
idSZSaSZSZSESZSEnsaSHSZSSSHSHSB

2



1957 m. spalio 21 d. MŪSŲ PASTOGB 3

LAIŠKAS BENDRAKELEIVIUI JUOS MOKO, 0 JIE VIS SAVO-
AR PRISIMENI, Bičiuli, tą rupią 
kukurūzinę duoną? Ir silkes? Ke
paliuką duonos juk suvalgydavo
me iš karto: sausai, be nieko. Sil
kės buvo brangios. Už vieną ma
rinuotą silkę — cigaretė. Gerai bu
vo nerūkantiems. Jie visuomet 
valgydavo silkę su duona. Mes — 
sausai. Užsigerdavome, kartais, 
juodu skysčiu — kava, kartais — 
vandeniu. Kepaliuką suvalgę, pra
bangiai atsidusdavome, perpjauda
vome cigaretę į tris dalis, įsikiš- 
davome į kandiklį ir užsirūkyda
vome. Ir būdavome pasipiktinę, 
kad nerūkantieji silkėmis smar- 
dina kambarį...

AR PRISIMENI, kaip palėpėje 
gerdavome naminę? Kiek prisvilu
sią bet už tat spekuliantas ati
duodavo. su nuolaida. Ištirpydavo
me savaitinį cukraus davinį ir ją 
pagerindavome... Ir gerdavome. 
Po truputėlį, pasigardžiuodami, 
nubyrėjusiu emaliu metalinį puo
delį, lyg kokią sidabrinę taurę, 
keldami į viršų ir iškilmingai tar-! 
darni: “Į sveikatą!” Cukrus neuž-Į 
slopindavo svilenų: bjauri buvo 
naminė. Bet gaudavome su nuo
laida. ..

AR PRISIMENI, Ingę, Annemarie, 
Lottę? Padūkusios buvo merginos. 
Jas sunkiausiai, gal, beprisiminti: 
teliko neryškūs vaizdai, praeityje 
paskendę epizodai. Bet tada šok
davome, dainuodavome, dūkdavo
me. . • Apgautos ir sutriuškintos 
tautos dukros su benamiais: ture-, 
j ome mes vieną bendrą savybę —' 
visi buvome be pagrindo po kojo
mis. šiandien veidai išblėsę: jos, 
tur būt, kankinančiai švariai išva
lo savo butus ir geria Haag ka
vą, kuri juk yra daug pigesnė, 
o, be to, ir sveikesnė už tikrąją 
pupelių...

TAIS METAIS Liudas Dovydėnas 
išleido savo knygą “Mes jieškome 
pavasario”. Ach, kaip teisingai 
jis visų mūsų vardu sušuko. Kaip 
mes visi buvome pasiilgę to pa
vasario. Buvome tokie jauni ir to
kie pavargę. Taip norėjome gy
venti ir būti žmonėmis, kaip visi: 
nebesu valgyti kepaliuko duonos 
iš karto, nebepjaustyti cigarečių 
į tris dalis ir nebegerti svilenomis 
dvokiančios naminės. Taip, norė
jome būti žmonėmis, kaip visi:

mes benamiai jieškojome namų.

BUVO MŪS keturi šimtai ir tris
dešimt devyni} ne visiškai, kaip 
toj senoj dainoj normanų. Buvo 
mūsų studentų ir studenčių, inži
nierių ir buhalterių, artojų vaikų 
ir tris uniformas vilkėjusių, dvie
juose frontuose kovojusių karei
vių. Buvo mūsų viengungių ir naš
lių ir... nevisiškai našlių. Buvo 
mūsų spekuliantų ir išbadėjusių, 
vyresnių ir po moduliacijos pavar
gusiu balsu tebekalbančių. 22 mer
ginos ir 417 vyrų — visi lietuviai
— ir mes visi jieškojome pavasa
rio.

AR PRISIMENI, Bičiuli, kapito
ną Vladą Žibą? Kaip malonu bu
vo laive sutikti I.R.O. karininką
— lietuvį. Tai buvo lyg dar vienas 
likęs gyvas ryšys su Europa. Spa
lio 30 dieną lygiai 16 valandą 
mūsų laivas U.S.A.T. “Gen. Stuart 
Heinzelman” atsiplėšė nuo Bre
menhaven krantinės. Buvo ūkano
ta popietė, vėjuota ir ant dėnio 
stovėdami žiūrėjome į tolstančią 
žemę. Ar ir tau, Bičiuli, tą mo
mentą lyg kažkas suėmė už gerk
lės ir pernelyg greitai mirksėjo 
akys? Ar taip pat atsargiai apsi
dairei, kad niekas nematytų tokio 
nevyriško nesusivaldymo? Europos 
krantai vis tolo ir po truputį nusi
leido saulė.

VISA TAI, Bičiuli, atsitiko lygiai 
prieš dešimtį metų. Ir lygiai de
šimtis metų, kai mes nebematome 
Europos...
LAIVE gėrėme tikrą kavą ir tik
rą arbatą. O duonos kepaliuko 
iš karto suvalgyti negaudavome: 
tik vieną kitą riekelę baltos, bal
tos, ne kukurūzinės duonos, prie 
mėsos, prie sriubos... Silkių lai
ve, aplamai, neduodavo. Tik ret
karčiais ledų su vanilijos priesko
niu. Cigarečių nebepjaustydavome 
į tris dalis.

LYGIAI po 30 dienų ir 29 nak
tų, ankstų rytą pamatėme uolėtą 
Fremantle pakrantę. Atvykome į 
Australiją. 22 lietuvaitės ir 417 
lietuvių — viso 439 pasiekėme 
Australiją.

AR PRISIMENI, Bičiuli, Stasę? 
Augšta, liekna ir tokiu baltu, bal
tu veidu ji stovėdavo ant “Kanim-

blos” dėnio, mums plaukiant į 
Melbourną. Ar prisimeni, kaip 
garsiai dūsaudavo Borisas? Juo
zas sąžiningai vedė mūsų kelionės 
kroniką ir kur kampe susigūžęs 
tik rašydavo, rašydavo. G. lošda
vo pokerį. Stepas su Algiu iki įky
rumo ginčydavosi, kas ssusiras 
turtingesnę australą. Morkūnas 
balsinguosius susitelkė į chorelį. 
Gabecas vyrus mokė “Oželio”, o 
buteliukais išgrodavo simfonijas. 
L. su Jurgiu laive buvo neperski
riami: vėliau, žinoma, išsiskyrė.

AR PRISIMENI, Bičiuli, pirmas 
Kūčias Bonegiloje? Mūsų pirmi
ninkas Motiejūnas pakalbėjo: bu
vome susimąstę ir buvo kažkaip 
nyku ir liūdna. Išgėrę po stiklą le- 
monado, išsiskirstėme į barakus.

BUVO MŪSŲ 439, bet Bonegiloje 
nebetekome bendrakeleivio Vasi
liausko. Jis paskendo besimaudy
damas baseine. Po poros metų au
to nelaimėje žuvo tada jau krau
tuvės savininkas Jurgis Bakučins- 
kas. Beliko 437. Ai’ visi mes dar 
Australijoje? Ar visi sveiki, gyvi? 
Kaip mes įsikūrėme, kaip gyvena
me, ko pasiekėme, kuo nusivylė
me?

STASYS ČIBIRAS augina sūnų, 
yra Karališkosios Australijos ka
ro aviacijos- atsargos karininkas 
ir pilnateisis advokatas. N. But- 
kūnas siuntinėja pakietėlius ir 
platina lietuvišką spaudą. Vincas 
su žmona australe kiekvieną šeš
tadienį dukrelę sąžiningai atveda 
į savaitgalio mokyklą. Nikodemo 
vaikai lietuviškai nemoka.

DEŠIMT METŲ, Bičiuli, tai dide
lis gyvenimo gabalas. Ir kartu 
toks trumpas. Mes visi dešimt me
tų vyresni, o vis dėlto liekame tie 
patys. Mes namų savininkai, mes 
turime banko sąskaitas, mes sa
vistovūs verslininkai, mes vedę ir 
auginame vaikus; daug mūsų jau 
Elžbietos II pavaldiniai, daugelio 
mūsų iš išvaizdos nebeatskirsi nuo 
čia gimusio australo. O vis dėlto 
liekame tie patys. Tie patys bena
miai. .. Gal tik to pavasario taip 
įkyriai nebejieškome, Bičiuli.

P.S. Kartais gal žinai, ar Stepas 
su Aligiu jau susirado po turtin
gą australą?

R.E. MAZILIAUSKAS.

CHRUŠČEVAS RIKIUOJA 
BESIŠIAUŠIANČIUS RAŠYTO-.

JUS IR MENININKUS

Kaip sunku dabar Lietuvos ir 
kitų Sovietų valdomų sričių ra
šytojams ir menininkams orien
tuotis “tikroje padėtyje”, laikytis 
“tikrosios linijos”, vaizdžiai mato
si iš Chruščevo straipsnio “Už 
glaudų literatūros ir meno ryšį 
su liaudies gyvenimu”, kurį atsi
spausdino Vilniaus “Tiesa”, “Li
teratūra ir gyvenimas” ir kita so
vietinė spauda. Straipsnis tilpo 
anksčiau “Pravdoje” ir partijos 
žurnale “Komunist” ir matomai 
sudaro Chruščevo prakalbų san
traukas. Chruščevo pasisakymai 
rašytojų ir menininkų adresu yra 
tokie būdingi, kad verta su jais 
susipažinti. Jei atskleidžia faktą, 
kad Sovieetų Sąjungos rašytojai 
ir menininkai vis labiau prieš 
centralistinę “liniją” šiaušiasi.

“Kai partija išvystė asmenybės 
kulto, Stalino padarytų klaidų 
kritiką”, sako Chruščevas, “kai 
kuriem rašytojams ėmę rodytis, 
kad vos ne visa jų kūrybinė veik
la praeityje buvusi neteisinga. 
Atskiriems literatams kilę net to
kios nuotaikos, kad ar neverta per
dirbti visas jų parašytas knygas. 
Inteligentijos tarpe atsiradę ir to
kių žmonių, kurie “ėmę koneveik
ti ir niekinti literatūros ir meno 
darbuotojus, šlovinusius laimėji
mus, kuriuos pasiekė mūsų liau
dis partijos vadovaujama. Jie iš
galvojo ir paleido į apyvartą tokį 
keiksmažodį, kaip ‘lakuotojas’, pri- 
lipdydami šią etiketę kiekvienam, 
kas teisingai rašė apie mūsų tik
rovę..., kas kūrė teigiamus tary
binių žmonių paveikslus literatū
ros ir meno kūriniuose”.-

Buvęs keliamas klausimas, kaip 
žiūrėti į stalinines premijas. 
Chruščevas atsako, kad. reikią su 
pagarba į jas žiūrėti, nors ski
riant tas premijas buvę padaryta 
klaidų, “kai eilėj atvejų premi
jas gaudavo neverti žmonės”.

Chruščevas pripažįsta, kad idė
jinė kova literatūros ir meno sri
tyje šiuo metu esanti sudėtinga ir 
savita tarp kitko dėl to, kad 
“mums tenka ginti literatūrą ir 
meną ne tik nuo užpuolimų iš 
išorės, bet ir nuo atskrų kūrybi
nių darbuotojų mėginimų pastū
mėti literatūrą ir meną j neteisin

gą kelią”. Rašytojų ir meno veikė
jų tarpe pasitaiką tokių, “kurie 
kartais netenka dirvos po kojo
mis, iškrypsta iš teisingo kelio... 
Jie mėgina pavaizduoti dalyką 
taip, tarsi'literatūra ir menas tu
ri j Ieškoti tik trūkumų, kalbėti 
daugiausia apie neigiamybes gy
venime, apie nesusitvarkymo fak
tus ir nutylėti visa, kas teigia
ma”.

Labai nepatinka Chruščevui ši
tuo atžvilgiu Dudincevas, kurio 
knygoje “Ne vien tik duona” ša
liškai esą prirankioti neigiami 
faktai ir tendencingai nušviesti 
“iš nedraugiškų mums pozicijų”. 
Tąją knygą dabar “mėgina pa
naudoti prieš mus reakcinės jėgos 
užsienyje”. Nors toje knygoje esą 
ir “teisingų, gerai parašytų pus
lapių”, bet knygos bendros kryp
ties pagrindas esąs neteisingas. 
Bara Chruščevas ir žurnalo “No- 
vyj mir” redakciją, kad toji leido 
žurnalo puslapiuose spausdinti kū
rinius, panašius į Dudincevo kny
gą. “Eilės literatūros ir meno 
žurnalų redakcijos ir kai kurių 
leidyklų vadovai pasirodė nesą 
padėties augštumoje, eilėj atvejų 
nusirito nuo principinių pozicijų”. 
O toliau jau Chruščevas grasinan- 
čai skelbia: “Mes negalime atiduo
ti spaudos organų į nepatikimas 
rankas, jie turi būti ištikimiausių, 
patikimiausių, politiškai ištver
mingų ir mūsų reikalui atsidavu
sių darbuotojų rankose”. Kai kurie 
Rašytojų sąjungos organai tai už
miršę .ir tapę nesveikų nuotaiki? 
bei tendencijų reiškėjais Smerkia
mas ir almanachas “Literaturnaja 
Moskva”, kurio redakcinė kolegi
ja “pademonstravo savo nepagarbą 
jų klaidų kritikai, savo plunksnos 
draugų, rašytojų nuomonei ir iš
sisuko nuo tiesaus ir sąžiningo 
pasisaky.mo dėl jų užimtos pozi
cijos”. Ypač kaltinama rašytoja 

Aliger, “kuri ir iki šiol laikosi tos 
pažiūros, kad almanacho “Litera
turnaja Moskva” linija tariamai 
buvusi teisinga, ji gina išspaus
dintus almanache kūrinius, kuriuo
se pratempiamos svetimos mums 
idėjos”.

Chruščevas mato daug painių 
dalykų literatūros ir meno darbuo
tojų tarpe svarstymuose apie kū

rybos laisvę, partiškumą, liaudiš
kumą. Tai sukelią žmonių protuo
se maišatį ir painiavą. Girdi, kas 
nori būti su liaudimi, “tas visuo
met bus su partija”. Kova už ko
munizmo idealus ir savo liaudies 
laimę esąs menininko gyvenimo 
tikslas. Tokiems kūrėjams, teigia 
Chruščevas, visai nekyląs klausi
mas, ar jis laisvas ar nelaisvas 
savo kūryboje. ‘Mes prieš tuos, 
kas jieško gyvenime tik neigiamų 
faktų ir pirktdžiūgauja dėl jų, mė
gina iškoneveikti, apšmeižti mūsų 
tarybinę santvarką”. Prie šmeiži
kiškų kūrinių Chruščevas priskai
to ir Dudincevo knygą “Ne vien 
tik duona”.

Būdingai atvaizduoja Chrušče
vas Sovietų Sąjungos rašytojų ir 
menininkų antipartines nuotaikas, 
“šie žmonės, pasirodo, bodisi par
tijos ir valstybės vadovavimu li
teratūrai bei menui. Jie pasisako 
prieš šį vadovavimą kartais tie
siai, o dažniausiai dangsto šias sa
vo nuotaikas bei troškimus kalbo
mis apie nereikalingą globą, apie 
iniciatyvos sukaustymą ir pana
šiai.” šitokios sovietinių rašytojų 
ir menininkų nuotaikos, matyt, 
yra jau gerokai stiprios, jei Chruš
čevas tokiu uolumu ir atvirumu 
jas atidengia ir pasmerkia.

Diletantas Stalinas savo laiku 
ėmėsi net kalbos mokslui gaires 
nutiesti, Chruščevas ima “tvarky
ti”, rikiuoti literatūrą ir meną. 
Tačiau, jei Stalinas dar turėjo 
galios nepaklausniesiems lengva 
ranka galvą nukirsti, Chruščevo 
padėtis jau gerokai sunkesnė. 
Faktas yra, kad antipartines nuo
taikos Sov. Sąjungoj plinta netik 
rašytojų ir menininkų tarpe bet 
visuose gyventojų sluogsniuose. 
šiandien jau sunkiau su jomis ko
voti, negu Stalino laikais. Kad net 
pačios Maskvos rašytojai šiandien 
drįsta atmesti partijos kritiką ir 
nebesutinka daryti “atgailą”, tai 
jau kai ką reiškia.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGES” 
NETOLIMOJE ATEITYJ^ Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.

PŪKINĖS KALDROS

VAŽIUOJAM...
IŠ RAŠYTOJO BALIO SRUOGOS NAUJAUSIOS LIETUVOJ 

IŠĖJUSIOS KNYGOS — DIEVŲ MIŠKAS.

1943 metų vasaris, kovas. Vo
kiečių okupacinė valdžia sklebia Į 
Lietuvos jaunimo mobilizaciją į 
vokiškas SS eiles, šaukia stoti ir 
vokiškon bausmėm nestojantiem 
grūmoja.

Jaunimas bausmių nenusigąsta. 
Jaunimas į SS neina. Jaunimas 
traukia:

Tu girele, tu žalioji...
Jaunimas traukia į žaliąją gire-

Jaunimo suėmimo įstaigose ta
rytum giltinės vaikštinėja. Į ras-j 
tinę, kur turėjo būti paimta keli 
šimtai jaunuolių, ateina vos ketu-1 
ri — penki, ir tie patys — šleivi,1 
kreivi, persimetę it sudžiūvusi 
žagrė, luoši ir klipatos, aiškiai ne
tinką SS šėkui piauti.

Vokiečiai, jaunimo šaukėjai, sė
di pažaliavę. Gėdis į raštines 
dirsteliti. Smulkūs šnipeliai ir ki
tokie baudžiauninkėliai palaižos 
zuja iš paskutiniosios. Jų pastan
gos — tuščios.

Kažkur iš požemio, iš tamsiųjų 
okupacinės valdžios kabinetų pro 
baudžiauninkėlių pastumdėlių lū
pas girdėti įtūžęs maurojimas: 
lietuvių inteligentija gausianti, 
kas jai priklausą. Šitokios kom
promitacijos valdžia nedovanosian
ti: Lietuvos jaunimas vokiečių ge- 
neraliniam komisarui Rentelnui 
aiškiai pagadino karjerą. Rentel- 
nas buvo patikinęs Berlyno dėdes, 
kad Lietuvoje, kaip ir kitur 'Pabal- 
tijyje, “visa būsią tvarkoj”, o čia 
perkūnas žino, kas pasidarė!

— Na, kad jau griebsime — tai 
griebsime! — ateina rūgštūs bal
sai iš didžiųjų Vilniaus gestapo 
rūmų.

Gandų daugybė. Vienas už kitą 
baisesnis. Oficialiai skelbiamomis 
žiniomis niekas netiki. Teisybės 
niekas nežino. Ten esą jau tiek ir 
tiek žmonių suėmė, ten — jau iš
vežė, ten — jau sušaudė. Kaune 
esą tiek ir tiek žmonių jau pritrū
kę, provincijoje — trūkstą dar 
daugiau.

Negera, nemiela dūšioje.
— Et! Nuo likimo nepabėgsi! 

— numoji ranka žmogus. — Kas 
bus — tas bus, vis tiek: “Visi mes 
esame svečiai pasauly... ”

Iš kažkur atsirado staigus no
ras skaityti knygas apie kalinių, 
apie katorgininkų gyvenimą. Apie 
Jų skurdą, apie Jų dvasios stipry
bę, apie laisvės pasiilgimą. Prisi
rinkau tokių knygų, — apie kla
sinę katorgininkų šalį, apie Sibi
rą. Skęstu jose. Prisimenu Vaiž
ganto paguodžiantį šauksmą:

— Lietuviai, nebijokite turmos!
Kovo 16 diena. Bevai-taliojant 

kalinišką knygą, 23.30 valandą 
laiptuose pasigirsta sunkūs kaus
tyti žingsniai.

—- Trep-trep-trep, — vokiškai 
kaukši.

Pažvelgėme viens į kitą, išgir
dę kaukštėjimą. Be žodžių aišku:

— Ką dabar griebs?
Duryse ilgas skambutis valdan

čiu tonu. Širdys stabtelėjo. Bato 
duslūs smūgiai į durų lentas.

Taip ir yra: du gestapininkai. 
Pilki. Pakaustyti.

— Ar yra toks ir toks. Parodyk ’ 
pasą. Ar turi ginklą? Pasiimk ke
purę ir dar šį bei tą, kad nori. 
Daug nereikią. Dviem, trim die
nom, — daugiau nereikėsią.

Krata — labai paviršutiniška, 
neverta gestapo vardo garso. Pa
ėmė kažkuriuos senus laiškus. Ke
letą niekuo nekaltų rankraščių, 
kas pasitaikė. Medžiaga, iš kurios 
nieko neišpeši. Medžiagos jiem 
tartum nė nereikėjo. Svarbu buvo 
tiktai, kad šį bei tą gavo paimti.

Mūsų širdyse nyku. Mūsų vei
dai suakmenėję. Tik rankos trupu
čiuką virpa. Ir — tiek. Lr — vi
sa.

— Ba ly, laikykis! — atsisveiki
nimui palydi mane du balsu, pil
ni tokios neišbrendamos kančios 
ir tokios neaprėpiamos meilės, 
kad jų palydėtam ir į kartuves 
eiti būtų jauku.

— Aš — tai ištversiu. Tik jūs... 
O, būkit palaimintos!

Iki gestapo rūmų Vilniuje man 
netoli. Šlepu, trepu — ir jau ten.

Vienos durys, kitos; koridorius, 
kiemas, durys — ir aš jau pože
mio karalystėje.

Snūduriuojąs gestapininkas prie 
įėjimo. Nieko daugiau.

r— Kas, po velnių, ar aš tiktai 
vienas būsiu?

Ilgai vazojasi mieguistas ges
tapininkas, kraustydamas mano 
kišenes ir atiminėdamas daiktus. 
Žiovauja, akis trina. Baisiai nuo
bodu jam. Man — dar nuobod
žiau.

Tuo tarpu koridoriuje už gele
žinių, panašių į akėčias, durų 
žingsniai. Daugelis jų. Kuždesys.

t— Sruoga! — girdžiu lietuviš

ką nusistebėjimo balsą už durų, 
panašių į akėčias, žvilgteriu at
gal — pažįstami veidai. Vienas, 
kitas, trečias... Vilniaus lietuviai 
inteligentai.

— O, aš — nebe vienas! Vadi
nas, muilo iš manęs nebevirs!

— Sveiki, kaimynai! — šūkte
lėjau praeidamas pro šalį, kol 
įgrūdo mane į požemio peryklą.

I ląstą įgrūdo mane vis dėlto 
vieną. Joje buvo daugiau. Ji bu
vo pilna. Lyg ir kriminalinė pub
lika, tiktai vienas iš jų visą naktį 
rožančių kalbėjo be paliovos. Vie
tos nėra. Šiaip taip išsitiesiau ant 
grindų išilgai kameros ir spok
sau. Lemputė mirksi palubėj. Pa
lubėj ir langelis, baltai nuteptas, 
kad einančiųjų šaligatviais kojų 
nepamatytum, — kad ir praeiviai 
nežinotų, kas ir kaip už tųjų stik
lų apačioje dūsauja. Aš — kali
nys? — Juokai!

Po valandos sugirgžda rūsio du
rys, — įverčia mum kailiniuotą 
pilietį. Storai šneka. Bene bosas 
koks iš Įgulos bažnyčios? Ne, ba
ritonas, preferanso klasikas. At
sargos kapitonas. Netrukus čia 
įkiša dar du pažįstamu. Mes jau 
keturi — netrauks perkūnas.

Na, išaušta, — tik ji neatneša 
jokių pakeitimų. Vėlai vakare iš 
namiškių gaunu siuntinėlį. Laši
nių, kavos, dar šį tą.

Tokia laimė žmogaus gyvenime 
retai tepasitaiko! Namiškiai dar 
laisvi! Tiesia pagalbos ranką... 
Ne, tur būt, neverkė ... Ne, ne!

Kitą rytą parūdijęs gestapinin
kas, žemai nusilenkdamas, įleidžia 
į mūsų rūsį tokį vokietį su bliz
gančiomis sagomis.

— Kuris čia bus profesorius? 
— prašneka saguotasai.

(Tąsa 4 psl.)

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir iSsimokėjimuI. Mes kalbame vokiškai.
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LIETUVIAI SKAUTAI 
AUSTRALIJOJE

Esame susirūpinę priaugančios 
kartos išlaikymu ir lietuviškumu. 
Ji yra dideliame pavojuje nutautė
ti ir mirti savai tautai. Lietuvių 
Skautų Sąjunga stengiasi burti lie
tuviškąjį j'aunimą krūvon, kad jis 
išliktų gyvas savo tautai ir būtų 
sąmoningas kovoje už nepriklau
somybę. Skautiškasis sąjūdis sie
kia išauklėti ir geresnį žmogų, ku
riam nebūtų svetimi augštieji ide
alai.

LSS Australijos rajono repre
zentacinis vienetas dalyvavo tris 
kartus Pan-tPacific džiamborėse ir 
tuo gražiai atstovavo Lietuvą ir 
LSS-gą. Tas atstovavimas nevien 
išgarsino lietuvius ir priminė mū
sų tautos kančias ir pavergimą, 
bet išjudino vienetų veiklą.

Lietuvių skautų vienetus turime 
šiose vietovėse: Melbourne, Syd- 
nėjuje, Adelaidėje, Brisbaneje ir 
Geelonge. Paskutiniųjų metų lai
kotarpyje vienetai išaugo ir stip
rėja. 1956 m. vasario mėn. 26 d. 
Vilniaus Vietininkija, vadovauja
ma sktn. V. Stasiškio, išaugo į 
tuntą. Taip pat Aušros Vietinin
kija Sydnėjuje, vadovaujama sktn. 
V. Kišono 1956 m. gegužio mėn. 
27 d. užskaityta tuntu. Ventos 
Vietininkiją perėmus vadovauti 
s.v. vyr. skltn. P. Stelmokui bei 
padedant skautų bičiuliui p. Saga- 
čiui, Brisbanėje skautų veikla pa
gyvėjo ii’ vietininkija padarė di
delę pažangą išaugdama į draus
mingą vienetą, kurio reikšmė la
bai jaučiame bendruomenės apy
linkėje. 1957 m. paskyrus Geelon- 
go Vietininkijos vietininku vyr. 
sktln. P. Šilerį, vietininkijos veik
la ilgą laiką merdėjusi, atsigavo 
ir rodo žymių augti. Džiugo Tun
tas Melbourne, vadovaujamas 
psktn. E. Pankevičiaus auga ir 
stiprėja, šiais metais Džiugo Tun
tas žymiai padidėjo, į jį įstojo 18 
naujų narių. Ypač sesės Čia ne
blogai veikia.

LSS NARIŲ SKAIČIUS 
PASKIROSE VIETOVĖSE TOKS:

Sydnėjujo — 128, Melbourne — 
125, Adelaidėje — 55, Brisbanėje

— 28 ir Geelonge 32. Vadinas, vi
so Australijoje yra 368 lietuviai 
skautai. Skautininkų ramovės vei
kia Melbourne ir Adelaidėje, ASS 
vienetai — Melbourne ir Adelaidė
je, senųjų skautų židiniai Mel
bourne ir Sydnėjuje.

Kasmet visi vienetai stovyklau
ja. Jų metu stovyklautojai paten
ka į tikrai lietuvišką aplinką, ku
rioje skamba lietuvių kalba, dai
nos, laužo pasirodymuose bei pa
maldose lietuviška dvasia reiškia
si. Stovyklavimo metu tikras skau- 
tavimas pagyvėja, kuris metų lai
kotarpy, neturint savų buklų, ne
gali gyviau pasireikšti. Reikia ti
kėtis, kad įsigijus bendruomenėms 
savus namus, skautų veikla žymiai 
palengvės, sustiprės darbas skil
tyse ir draugovėse.

Lapkričio mėn. 28 d. LSS Aust
ralijos rajonui sueis 10 metų. Ta 
proga apie jo veiklą plačiau atsi
liepsime kitame numery. I

SPAUDOS VAJUS BAIGĖSI

(sks) LSS Australijos rajono 
vadi jos skelbtasis spaudos vajus 
baigėsi. Iš viso surinkta 75 Skau
tų Aido ir 88 Mūsų Vyties prenu
meratos bei išplatinta 70 egzpl. 
Baden Powellio knygos “Skauty- 
bė Berniukams", naujai pasirod
žiusios lietuvių kalba laidos. Lai
mėjo šie vienetai: pirmą vietą — 
Briedžių skiltis Brisbanėje, antrą 
ir trečią — s.v. kandidatų Lapinų 
būrelis ir Lokių skiltis Sydnėjuje. 
Laimėjusioms skiltims įteiktos 
garbės gairelės pirmojo, antrojo 
ir trečiojo laipsnio. Be vienetų 
daug skautų spaudos išplatino in
dividualiai šie: J. Vizbaras, V. 
šalkūnas bei A. Žilinskas. Jiems 
rajono vadi ja įteikė individualias 
dovanas.

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS

(sks) Visų skautų tėvų atkrei
piamas dėmesys į naujai pasirod
žiusios pagrindinės Baden-Powel- 
lio knygos laidą “Skautybė Ber
niukams. Ji gaunama už 1 svarą 
pas skautų vadovus. Tenelieka nei 
vieno skautuko be knygos “Skau
tybė Berniukams".

Taip dingsta žmogus
Iš Berlyno pranešama, kad Vak. 

Vokietijos policija turinti tikrų 
žinių apie dingimą rusų antiko- 
munistų vado dr. Aleksander Tru- 
chnovič, kurį pagrobė ir į R. Ber
lyną nusigabeno Maskvos agen
tai. Tai įvyko dar 1954 m. Po to 
buvo pareikšta griežtų protestų, 
buvo kreiptasi į Eizenhovverį, bet 
niekas negelbėjo. Rytų Vokietijos 
valdžia skelbė, kad dr. Truchno- 
vič pats perėjęs į Rytų Berlyną. 
Giminės ir draugai prašė leisti 
pasikalbėti su juo, bet prašymas 
buvo atmestas. Dabar iš R. Vokie
tijos į Vakarus atbėgęs darbinin
kas Harry Juhle patiekė įrody
mų, kurie dar kartą patvirtina, 
jog dr. Truchnovič tikrai buvo pa
grobtas.

Muzikos Istorijos 
Apybraiža

Lietuvių muzikologas Juozas 
Gaudrimas pastaraisiais metais 
įtemptai tyrinėjęs lietuvių muzi
kinės kultūros palikimą. Ruošias 
spąudai stambų darbą: Lietuvių 
muzikos istorijos apybraiža. Jau 
yra atidavęs spausdinti to veika
lo pirmąją knygą. Tame tome nu
šviečiama lietuvių muzikinė raida 
nuo seniausių laikų, feodalizmo 
laikotarpis ligi 1917. čia bus iš
spausdintos atskiros studijos apie 
Naujalį, Sasnauską, Čiurlionį, Mi
ką Petrauską. Bus paliečiami ir 
Stasio Šimkaus, Juozo Gruodžio, 
Tallat-Kelpšos, Kačanausko, Gal- 
kausko, Karnavičiaus kūriniai, pa
rašyti iki 1917 m. Dabar jau ren
kama medžiaga antrajam tomui. 
Vilniaus radijas teigia, kad šis 
Gandrimo darbas esąs pirmas šios 
rūšies lietuvių muzikos istorijoje.

PANEVĖŽIO DRAMOS 
TEATRAS

po vasaros gastrolių pradėjęs nau
jąjį sezoną Ibseno pjese “Heda 
Gabler”. Toliau statoma Turgenje- 
vo drama “Mėnuo kaime”. Be to, 
ruošiami du nauji veikalai: Ra- 
chmanovo “Nerami senatvė" ir 
“Sevilijos kirpėjas", šiame sezone 
Panevėžio teatras parodysiąs 5 
premjeras, jų tarpe amerikiečių 
rašytojo pjesę “žmogus, kuriam 
taip sekasi", Kalvelio pjesę “šir- 
šynė” ir kitas.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI I TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MŪSŲ PASTOGĖJ”.

“P0SED1N, MANO KATINĖLI...“
Esu šeiminis žmogus, kaip ir 

tūkstančiai mano tautiečių, atsi- 
basčiusių į šį žemyną: Visagalio 
palaiminga ranka nepagailėjo man 
duonos prašančių bumų — prie
augliu skųstis negaliu. Tad kaip 
rimtas, gausios šeimos tėvas, tai, 
ką dabar aprašysiu, yra tikriau
sias atsitikimas, bet ne kokia pro
paganda. Mano žodžius dar gali 
patvirtinti ir mano kaimynas, taip 
pat labai rimtas vyras.

Pradėsiu nuo pradžios ir iš tolo: 
atvažiavus į šį kraštą valdžia ėmė 
ir atskyrė mane nuo žmonos. Aiš
kinau valdžiai, kad esu vedęs pa
gal visas taisykles, bet vistiek at
skyrė. Neilgai gyvenom po ats
kirais stogais: tuoj sukaliau fib- 
rinuką ir abu su pačiute palindom 
po nuosava pastoge.

Metai bėgo ir aplink fibrinuką 
didėjo busimųjų šio namiūkščio 
skolų mokėtojų skaičius. Tad kas
met lipdžiau prie jo naujus kam
bariukus. Bet vieną kartą, kai tų 
priestatėlių atsirado tiek, kad ne
bebuvo vietos kur daugiau jų bes- 
tatyti, pasakiau savo moteriai: 
Užteks! Ir tų vaikų ir kambarių.

Taip susitvarkęs, retkarčiais ko
kį antvalandį iškaulinęs iš boso 
skūneriukui, apsirūpinęs vaikais,: 
o vakus kambariais, maniau galė
siąs pradėti tvarkingą gyvenimą.

Mano moteris, labai gero ir nuo
laidaus būdo sutvėrimėlis, retai 
man ištarusi piktą žodį, tad ir da
bar, pas kaimyną kada ilgiau už- 
ssisėdėjus, iki ryto prie proferan- 
siuko pravargus, tik šluostydavosi 
ašarą, tardama, kad kai sumiega 
pupliai ji jaučiasi labai vieniša,..

Nieko nepadarysi ’— sėdžiu na
muose. Savaitę, dvi, nors ir labai 
knieti pas kaimyną pavakariukais 
užsukti, niekur neinu. Kapstinė- 
juosi po daržą, skaitau laikraščius, 
maldau verkiančius ,subaru siau
tėti pradėjusius pupulius, žodžiu, 
šeimos laime džiaugiuosi, prie šei
mos židinio šildausi. Kartu, visa 
šeimyna, važiuodavome tada ir į 
minėjimus, į susirinkimus, kai sa
vosios bendruomenės valdžia to
kius suorganizuodavo,, visi, visa 
šeimyna, kartu ir namo grįžda
vome.

(FELJETONAS TIK VYRAMS)

Aš žmogus ne koks tauškalas, 
tad susirinkimuose visad tylėda
vau, o kai prireikdavo balsuoti, 
kilstelėdavau ranką, ir baigtas 
kriukis. Tik vieną kartą kaimy* 
nas įsigeidė man pokštą išgirsti 
— žmogėnas buvo panoręs mane 
į valdybą įkišti. Bet aš savo kan
didatūrą atsiėmiau kukliai parei
kšdamas, kad niekada nesu vald
žioje buvęs, šioms pareigoms ne
tinku ir t.t.

Gal taip ramiai būčiau ir nuno
kęs, nežinodamas, kad kartais ir 
valdžioje gali rasti išsigelbėjimą* 
Kitais žodžiais tarant, po kurio 
laiko man paaiškėjo, jog buvimas 
valdžioje žmogui teikia net labai 
didelių privilegijų ir teisių. Tai 
patyriau iš savo pačios ir per sa
vo pačią.

Nežinojau anksčiau, ir dabar ni- 
turlu apčiuopiamų duomenų, ar 
mano moteris, pagal savo charak
teri ir kitas kvalifikacijas, tinka 
valdžioje, bet nuogas faktas rodo, 
kad jinai vieną dieną buvo išrink
ta į mūsų bendruomenės valdybą. 
Neslepiant, reikia prisipažinti, kad 
džiaugėmės šia garbe, tekusią ma
no vaikų motinai, per tai man ir 
visai šeimai.

Kaip ir kiekvienas valdžios pa
reigūnas, įsigijo visokių rūpesčių 
ir mano moteris. Tai patyriau jau 
pirmą savaitę. Vėliau gi, tų rei
kalų ir rūpesčių daugėjo, kol man 
pasidarė visiškai aišku, kad iš na
mų išsprukti galimybės pasidarė 
lygios nului — negi paliksi gūd
žiais vakarais pupuliukus vienus 
namuose?

Veik kas antrą dieną, o visai tik
rai kiekvieną savaitgalį, mano 
vaikų motina, pavakariukais, pa
rodžiusi atgalia ranka kur padėti 
pietūs, dar prisakiusi nuprasti, 
nurengti, suguldyti ir užklostyti 
vaikus, prisakiusi dar kitokių da
lykų, skubėdama nerdavo pro du-

— Vai kur jau taip leki, paukš
tyte? — klausdavau. Kartais dar 
suskubdavau tarstelėti: — aš la
bai jaučiuosi vienišas, kai pupu- 
liai siimiega...

— Posėdis, mano katinėli. Bay, 
jau ir taip vėluojuosi. ..

Ir taip posėdžiai, susirinkimai, 
vajai, parengimų organizavimai.... 
Ir taip, kaip sakiau, veik kas ant
ras vakaras, o visai tikrai kas sa
vaitgalis: prausiu kūdikėlius, mig
dau savo. populius, o kai jie su
miega, aš jaučiuosi labai, labai 
vienišas. Žinoma, apie proferan- 
siuką pas kaimyną, apie skūneriu- 
ką — tolima ir nepasiekiama sva
jonė. O čia, lyg tyčia, dar tie ba
rai ligi vėlumėlis atidaryti.

Šitai pasakoju ne tam, kad jūs 
mane guostumėte, bet tam, kad 
kiekvienas žinotumėte, jog paža
du, kuris per kitus valdybos rin
kimus pasiūlys mano kandidatū
rą, tuziną, o kiekvienam, kuris 
pakels ranką už mane balsuojant, 
po sklidiną skūnerį.

žinoma, aš netrukdau savo mo
teriai vystyti visuomeninės veiklos 
ir reikštis valdžioje, bet, jeigu 
kitą kartą likimas bus palankus 
man, ji supras ir užjaus mane, 
linkstantį po Sunkia bendruomeni
nio darbo našta, ramiai praus ir 
migdys pupulius, nors jausis kar
tais labai, labai vieniša.

PETRAS ŽELVA.
P.S. Nesu egoistas, tad patariu 

kiekvienam, tegul leidžia žmonoms 
pabūti valdžioje — po metų kan
didatų netruks.

P.Ž.

VISKO YRA—TIK ADATOS 
NĖRA

Atjauninimo Eleksyras 
“H 3”

Dabar esą galima 110 metų am
žiaus seneliui grąžinti kokių 60 
pavasarių jaunystę. Tai pademon
stravo tarptautiniame gydytojų 
kongrese Karlsruhe viena* Rumu
nijos gydytoja — profesorė Anna 
Aslan. Jos išradimas, kuris iškart 
buvo sutiktas skeptiškai, sukėlė 
kongreso dalyvių entuziazmą, kai 
jie pamatė filme, kaip buvo at
jaunintas vienas 110 metų amžiaus 
senelis, gavęs kas savaitę po tris 
adatas.

Naujieji vaistai “novocaine" 
ekstraktas — pavadinti “H 3". 
Jais Bukarešto Senatvės Proble
mų Institutas bandė 875 senelius. 
Dalis senelių vengė tų bandymų, 
ir tarp jų mirtingumas buvo 4 
kartus didesnis, negu tarp iinku- 
siųjų atsijauninti.

VAŽIUOJAM
— Taigi aš jau toks būsiu, — 

paslenku arčiau saguotojo. — “O, 
geru konjaku dvokia, — pama
nau, — bene vaą naktelę bus pra
vargęs?.. ."

— Ar žinai, pone profesoriau, 
kas atsitiko per paskutini dvi sa- 
vaiti?

— Hm... — sakau, — kas čia 
tokio būtų galėję atsitikti? Ne, 
nepamenu. Nieko gera nepamenu. 
Kur? Kaip?

— Kas atsitiko Lietuvoj per dvi 
savaiti?

— Tikrai, nepamenu. Aš, mat, 
pastaruoju metu buvau pasinėręs 
darbe. Teatrui verčiau pjesę eilė- 

A mis... Jambu tokiu, šekspyrišku 
... Rašiau studiją apie Florencijos 
renesansą... Laikraščių nė neskai
čiau. ..

— Juk pastebėjai, kad univer- 
site paskaitose studentų kas kar
tas buvo vis mažiau ir mažiau, 
kol pagaliau jų visai nebeliko? 
Kur jie dingo?

— Ne, pone, tokių dalykų aš 
negaliu žinoti. Nieko nepastebė
jau. Aš buvau gavęs iš universi
teto atostogų literatūros darbui 
dirbti ir pats į paskaitas nevaikš
čiojau. Jas kaip tik užvakar te
pradėjau, apie vokiečių ankstyvią- 
ją romantiką... Studentų, mano 
išmanymu, buvo visiškai pakanka
mai. ..-

Šiuo diskusijos buvo baigtos, 
— prasidėjo pamokslas. Sakė jį 
tasaj Vilniaus gestapo viršininkas

saguotasai, per naktelę su kon
jaku prasimeilinęs. Dėstė jisai di
delius daiktus apie vokiečių dory
bes, apie nacionalsocializmo iš
mintį.

— Jum laisvė yra atimta ilgam 
laikui, iki- karo pabaigos, even
tualiai iki gyvenimo pabaigos, — 
dėstė jisai, mostaguodamas su
gniaužtu kumščiu. Kaip tiktai šiuo 
saguotosios dvasios pakilimo metu 
mano kolegai, amžinajam studen
tui teisininkui, trupučiuką prapli
kusiam jaunais meteliais, čiuber- 
kiui Jonui kažkas galvoje pasi
painiojo: ėmė jisai ir nusikvatojo 
visa gerkle.

— Ko tu juokies tenai, a? — 
papyko pamokslininkas, — a, ko 
tu juokies? Ar nori eiti su manimi 
drauge?

Ne, — čiuberkis nenorėjo nie
kur su juo vaikštinėti. Juo labiau, 
kad jo viena koja buvo basa. Ga
las jį žino, kur jis ją buvo nusi
sukęs. Ji dabar buvo jam paišinu 
gipsu aplipdyta.

— Va, mano koja kokia, atseit, 
nepaslenku... — pravartu kartais 
ir nusukta koja turėti.

— Mūsų, vokiečių, šimtas mi
lijonų, jūsų — tik trys milijonai, 
kaip jūs drįstate prieš mus eiti! 
— čiuberkio išvestas iš girtos pu
siausvyros, ėmė karščiuotis sa
guotasai.

— Kiek tai liečia mane, — įsi
drąsinau ir aš, — tai aš niekur 
nevaikštau. Aš esu poetas ir jokia 
politika nesiverčiu.

— O! — šūktelėjo jisai, — poe
tai gali būti dar pavojingesni!

— Na, jau... Reichas — toks

galingas, aš — toks menkas... 
kurgi čia... Nežinau, kaip aš galė
čiau būti pavojingas...

— Kaip išdrįsai abejoti vokie
čių kariška galybe ir pergale? — 
ėmė sketeriotis jisai. — Per pas
kaitas, per pasikalbėjimus viena 
kita šypsena, viena kita ironiška 
pastaba... Mum to gana. Mum 
daug nereikia... Mes, nacionalso
cialistai, esame konsekventiški: 
lietuvių inteligentija eina prieš 
mus — lietuvių inteligentija turi 
būti sunaikinta. Jūs važiuojat pir
mieji ... Ties jūsų galvomis pa
statytas ženklas... — čia jisai ore 
apibrėžė didelį klausimo ženklą. 
— nuo šiol jūsų universitetai už
daromi, visa profesūra suimta...

— Visa profesūra? Suimta?
— Visa, be išimties. Gimnazijos 

taip pat uždarytos... Eisite visi...
Dabar nusijuokiau ir aš. Ges

tape visuomet meluoja. Negalimas 
daiktas, kad ir dabar gestapinin
kas teisybę sakytų. Būtų buvus 
suimta visa profesūra, mes čia, 
rūsyje, vis tiek būtume pajutę. 
Dabar — niekur nieko. Et, meluo
ja, latras, — gąsdina!

Man tačiau nepasiūlė su juo 
pasivaikščioti, — mus visus tuo
jau iš rūsio į kiemą išprašydino.

Gestapo kieme — gražus būre
lis išrikiuotų žmonių, apie tris 
dešimtis, jų tarpe, —• gerai pažįs
tami. Iš karto jaukiau pasidarė. 
Kaip rusai sako: na mirų i smertj 
krasna — viešumoj ir mirti gražu.

Du sunkvežimiai — ir birbina
me į Kauną.

— Sudieu, Vilniau, — tu dar 
išgirsi mus!

Vilniaus “Tiesa" praneša apie 
tokį piliečio skundą: “Adata smul
kus, bet labai reikalingas daiktas. 
Tačiau dažnai ir taip būna: Juo 
daiktas reikalingesnis, tuo bevil- 
tiškesnės darosi pastangos jį įsi
gyti. Geras pavyzdys — apeikite 
visas Vilniaus krautuves, kioskus, 
visus prekybos taškus ir pasitei
raukite didelės adatos, garantuo
ju, išgirsite tą patį atsakymą:

— Nėra!
— Kada bus?
— Dar nežinomo
— Ar seniai buvo?
—- Jau nebežinome .
“Juokinga, bet kur kas labiau 

pikta", priduria Vilniaus laikraš

tis. Jei pilietis pereina visą Vil
niaus miestą ir niekur negali gau
ti adatos, tai jau tikrai ir juokin
ga ir pikta.

DĖL KO KAUNE EILĖS PRIE 
DUONOS?

“Tiesos" korespondentas rašo, 
kad Kaune duonos netrūkstą, “ta
čiau eilės prie duonos susidaro. 
Ir štai kodėl: ji pristatoma ne
ritmingai. Duonos fabrikai atvežą 
duoną pačiu nepatogiausiu metu. 
Kas nori pavakare nusipirkti par
duotuvėje Nr. 24 duonos, nieku 
būdu negaus, nes parduotuvė tuš
čia, o šviežia duona atvežama tik 
22-23 valandą. Kitą rytą prie duo- ;

nos susidaro ilgiausia eilė, nes 
pirkėjai žino, po pietų vėl bus 
tuščia. Panašus vaizdas ir su cuk
rum". Tas pats esą ir su dešrom, 
vilnonėm medžiagom, avalyne. 
“Tiesos" korespondento aiškini
mas, kad duonos savaime netrūks
ta, tik jos pristatymas “neritmin
gas", vis dėlto atrodo gerokai 
“dielektinis". Juk jei tos duonos 
būtų pakankamai ir per pilna, 
tai nebūtų taip, kaip pati “Tiesa” 
praneša, būtent, kad parduotuvė ir 
popiet ir pavakary tuščia, duonos 
visai nebeturi. Jei duonos tegali
ma gauti tik anksti rytą, išlaukus 
ilgoje eilėje gerą valandą, tai, ma
tyti, jos nėra pakankamai.

SURASTAS PI
S I U N T

G E S N I SI .N I A
KELIA8

M S
a

s

SUMAŽĖJO SIUNTIMOIŠSIAIŠKINOME TIKRUOSIUS MUITUS 
IŠLAIDOS.

SIUNČIAME JŪSŲ PAČIŲ SUPIRKTAS PREKES, KURIAS ĮVERTINAME 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

£ 0. 7.0 jardas . 
£ 0.13.0 
£ 2. 2.0

£ 2.0.0. Jokių nuoiimčių nuo prekių

Pav.: Vilnos medžiagos
Vyriški mot. batai 
Vyriškas kostiumas

Už patarnavimą imame nuo £ 0.10.0
to sumo. neimame.

SIUNTINIUS PRISTATYTI ASMENIŠKAI ARBA PAŠTU:

iki

IR DĖLTO

Muitas 
Muitas 
Muitas

50%
75%

100%

£ 
£ 
£

ir

0.3.6 
0.9.9 
2.2.0
mui-

THE GLOBE
OVERSEAS PARCELS SERVICE 
139 HIGHETT ST., WEST RICHMOND, VIC. 

Savininkai: G. GĘŠTAUTIENĖ IR K. KAZLAUSKAS.
Siuntiniai priimami nuo 12-7 v.v. penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 

Siuntinių pristatymą garantuojame ir gavėjas nieko neturi primokėti.
Siuntiniai pasiekia gavėją per 12 savaičių.
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NAMELIAI MANO MIELI,
MAN VISUR PATOGU, 
BET NIEKUR NĖR TIEK LAI

MĖS,
KAIP PO JŪSŲ STOGU —

KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO!

vis

I Gyvenimo 
Iškarpos

SPUTNIKAS, atrodo, dar
tebekeliauja aplink žemę. Ruseliai 
džiaugiasi, amerlkečiai ir Jų drau
gai, pažaliavę iš pykčio ir pavydo, 
pro padidinamuosius stiklus jį se
kioja ir mėgina įtikinti, kad šitas 
žemės satelitas nėra jau toks di
delis dalykas, nes paskraidys, pa- 
skraidys ir sudils, nei ženklo nepa
likęs, kad toks kada nors yra bu
vęs.
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Jūsų pinigai

yra saugūs

BANK OF
NEW SOUTH WALES

ĮSTEIGTAME 1817 M.

Redaguoja Antanas Laukaitis.
Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

Sydnėjuje
MIRĖ KUN. P. BUTKAUS 

MOTINA

Taip kalba tie, kuriems »mažai 
rūpi satelitų reikalai, kurie neži
no, ką reiškia Sputniko skraidy
mai kitiems satelitams.

štai, mano kaimynas, tris paras 
neatplėšęs akių nuo dangaus, ket
virtą parą pareiškė:

r- Prasti reikalai, močia, — 
Sputnikas netupia!

Paskui mano kaimynas, kai mo
čia spiritu gerai ištrynė jam su
stingusį sprandą, dar pridūrė:

Jr nenutūps!
Mes apstojome jį ratu, klausi- 

nėjomę, kvotėme, prašydami pasa
kyti, kodėl gi jis taip susirūpinęs 
Sputniku, jo nutūpimu ir nenu- 
tūpimu. Ir kaimynas tada išdro
žė:

— Matote, miškeliai norėjo pa
tirti, kiek-paklusnūs Maskvai so
vietiniai satelitai. Bet jie dabar 
įsitikino, kad jų satelitai, net 
Sputnikas, rusiškos kilmės' pada
ras, ir tas niekaip nepriprašomas 
grįžti į sovietinį rojų. Jis, atrodo, 
geriau sudils beskrisdamas lais
voje erdvėje, nei grįš į N.K.V.D. 
rankas. O jeigu Sputnikas būtų 
sugrįžęs, tai ir kiti satelitai galė
jo tikėtis panašių bandymų. Da
bar basta — Chruščevas nepa
gis nei vieno satelito nuo grandi
nių, idant neatsitiktų kaip su 
Sputniku.

TURTAS VIRŠIJA £509,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komerci
nis bankas teikia draugišką ir paslaugų patar
navimą virš 1.000 skyriuose bei agentūrose 
kiekvienoje Australijos valstybėje, N. Zėlandi- 
joje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Londone.

Rašyk ar atsilankyk artimiausiame 
Skyriuje ir paprašyk brošiūros 
“A Complete Banking Service” 

Jus maloniai priims

(Bendras Ir Taupmenų Skyriai)

Nesenai iš Lietuvos skaudi ir 
liūdna žinia pasiekė Sydnėjaus 
sportininkų bičiulį ir sporto klubo 
“Kovo” garbės narį kun. P. But
kų: sunkia vėžio liga mirė jo mo
tina. Jis savo kunigavimo pradžio
je yra buvęs pats aktyvus spor
tininkas ir iš visos laisvosios Lie
tuvos kunigų vienintelis išlaikęs 
sunkius Kūno Kultūros Rūmų si
dabrinio ženklo egzaminus. Syd
nėjuje kun. P. Butkus nuo pat pir
mųjų sportininkų susibūrimo die
nų nenutolsta nuo aktyviųjų spor
tininkų rūpesčius ir juos remia.

Netekus brangios motinos, skau- 
džioje liūdesio valandoje gilią 
užuojautą reiškia koviečiai ir Sp. 
Sk. redaktorius.

me.
Daugiausiai taškų pelnė Raštu- 

tis. Jis be šachmatų domisi dar ir 
fotografavimu bei filmavimu. Jo 
dėka buvo nufilmuota keletas vaiz
dų iš šio susitikimo, kurie pateks 
į jo renkamą Sydnėjaus lietuvių 
veiklos filmą, pasirodysiančią 
ateinančiais metais.

Visą rungtynių žaidimo metą 
geriausi moraliniai komandos rė
mėjai buvo kolegas Grosas ir Dam
brauskas, kuriems už jų parodytą 
rūpestingumą priklauso didelė ko
mandos padėka.

Perthe
A.D.

BANK OF
NEW SOUTH WALES

(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES WITH LIMITED LIABILITY)

BANK OF NEW SOUTH WALES
SAVINGS BANK

LIMITED
INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES I
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COSMOS TRADING CO.
Užsienio spauda skelbia, kad 

kapitalistiniuose kraštuose pradė
ta gaminti nauji žaislai, kepami 
pyragaičiai, siuvami batai, įveda
ma nauja moterų šukuosena ir t.t., 
duodant Sputniko vardus. Sako, 
kad kapitalistinio krašto žmogus 
mėgsta naujoves. Manykim, kad 
jis vieną dieną turės progos išmė
ginti ir dar vieną, jau paskutinę: 
enkavedisto šūvį į pakaušį, o ge
resniu atveju — atostogas Sibire.

Nežiūrint Sputniko sukelto er- 
myderio, betgi yra žmonių, kurie 
vis tebežiūri kas darosi žemėje. 
Aną dieną keli .tokie apsikrėtę vi- 
suomeningičiu, besišnekučiuodami 
traukinyje pažėrė minčių, kurias 
sugrupavus ir surašius, Jumš lei
džiant, galėtume pavadint: 10 TAI
SYKLIŲ, KAIP SĖKMINGIAU 
KENKTI BENDRUOMENEI.
1. Nelankyk susirinkimų nei minė
jimų.
2. Jei atsilankai ateik pavėlavęs 
ir tuoj jieškok priekabių dėl tvar
kos prie organizatorių.
3. Nesiimk jokių pareigų, nes len
gviau kitus kritikuoti nei pačiam 
dirbti.
4. Jei esi prašomas pasisakyti ku
riuo svarbiu reikalu, sakyk, kad 
neturi ko pasakyti. Kai reikalas 
bus išspręstas, skelbk visur, jog 
netikusiai išspręstas.
5. Neprenumeruok lietuviško laik
raščio, bet skolinkis iš kaimyno.
6. Visu balsu šauk, kad bendruo
menei vadovauja klika ir vienos 
partijos žmonės.
7. Didink nesantaiką bendruome
nėje, o ypač pagrindinių veiksnių 
tarpe.
8. Lietuviškų namų statybai ir ki
tiems lietuviškiems reikalams duok 
penus, o į barą nešk svarą.
9. Nemokėk solidarumo mokesčio.
10. Dėkis geru patriotu lietuviu, 
bet neleisk savo vaikų nei į savait
galio mokyklą, nei pas sportinin
kus, nei pas skautus, nei į kurių 
kitą lietuvišką organizaciją, kur 
tavo vaikai galėtų jaustis lietu
viais.

Jei laikysies šių taisyklių, pats 
stebėsies gerais ir greitais rezul
tatais.

■: 
į

JURGIS DAUBA..

SAV. A. VAITIEKŪNAS
SIUNČIAME | LIETUVĄ IR RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ 

SUDARYTUS SIUNTINIUS
Dėmesio!

Nuo spalio mėn. 1 d. galite siųsti siuntinius iki 44 lb« I 
Naujas sumažintas oro pašto tarifas: 10 ši!, už i Ibs.
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA 28-TO SPALIO MĖN. ŠIUO 
LAIVU IŠSIŲSTUS SIUNTINIUS GAUS VASARIO PRAD
ŽIOJE, 1958 M.
Apnuiituojame vietoje, apdraudžiame ir supakuojama patys. 
Prekių pirkimo kvitų nereikia.

Kaip jau skelbta, vartoti drabužiai nebesiunčiami.
ADRESATAS GAUNA SIUNTINĮ PER 3 MĖNESIUS NIEKO 
NEPRIMOKĖDAMAS.
Prisiųskite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai bet 
kuriuo laiku taip pat savaitgaliais:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Telef.: FX 2325.
Važiuoti iš Elizabeth St., Essendono tramvajumi iki 44 sustoji
mo Glass Street.

Taip pat:
300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE, C.l.

Telef.: MF 2370 kasdien 11 vai. ryto — 5.30 vakaro 
šeštadieniais: 9 vaE ryto — 12 p.p.

S K. Y R I A I : 
Sydnėjuje

1. A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlston Park, N.S.W,
Darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vaka
ro. Sekmadieniais ir nedarbo valandomis vakarais 
Victor Ave., Picnic Point
2. J. Statkus, “Rūta” Delicatessen, 92 Broomfield 
matta, N.S.W. Telef.: UB 3498. Vai.: 8 ryto — 6 
kiekvieną dieną išskyrus sekmadienius.

Adelaidėje
J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. (“Findon” autobu
sas 12 sustojimas). Valandos: darbo dienomis nuo 6 vai. vakaro 
iki 9 vai. vakaro; šeštadieniais nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Canberroje
A. čeičys, 11 Devonport St, Ainslie, Canberra, A.C.T.
Valandos: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 vai. vak. — 
8 vai. vak. ir šeštadieniais — 10 vai. ryto — 5 vai. vak.

Geelonge
S. Karpalat ičius, 5 Yarran Str., North Geelong, Vic. 
Valandos: Darbo dienomis nuo 5 vai. vakaro — 8 vai. vakaro. 
Savaitgaliais — bet kuriuo laiku.

Brisbanėje
K. Kriaučiūnas, 82 Bywong'St, Toowong, Brisbane, Q’ld. (Stan
ley Terrace autobusu iki 21 sustojimo). Tel. U 5827. — 
Darbo valandos: Kasdien nuo 1 vai. p,p. — 7 vai. vak. šešta- 
dienais: nuo 11 vai. ryto — 5 vai. vak.

Perthe
M. Lingienė, 21 Braokman St., Perth, W.A.
Darbo valandos: Kasdien nuo 4 vai. p.p. — 8 vai. vak. Šešta

dieniais: nuo 11 vai. ryto — 7 vai. vak. arba iš anksto susitarus.

kreiptis: 82

St, Cabra- 
val. vakaro

SUSIORGANIZAVO 
SPORTO KLUBAS

Iš Pertho šykštu žinių spaudo
je. Tiesa, “Mūsų Pastogės” Nr. 
39 tilpo žinutė apie sėkmingai be
sireiškiančius lietuvius krepšiniu-, 
kus, bet jos autorius jau pernelyg 
kukliai mūsų vyrus įvertino. | 

šiemet ALB Pertho Apylinkės, 
valdybai suruošus 1G Vasario mi
nėjimą, kurio programai atlikti 
buvo suburtas visas lietuviškasis 
Pertho jaunimas, to impulso pa
gauti mūsų jauni vyrai: J. Me- 
liauskas, A. Saunoris, S. Meiliū- 
nas, V. Ašys, L. Gustas, D. Kai- 

pries Lovius auirajame — raitis- E- Klimaitis, treneriu pasi- 
lietuviai prieš estus 4:2 ir trečia-1 kvietę K. Anaitį, suorganizavo 
jame lietuviai laimėjo prieš lat- naują krepšinio komandą, pasiva- 
vius 3š : 2i. -I tinusią “Storm” vardu, šis var-

Rungtynės vyko gana įtempto- nfl-
Je atmosferoje, kadangi tai buvo 
pirmasis pabaltiečių šachmatinin
kų susitikimas Sydnėjuje ir kovo
ta ne tik dėl gražios taurės, bet 
ir savo tautinio vardo.

Šios pirmosios pabaltiečių var
žybos Sydnėjuje sukėlė gana di
delį susidomėjimą ne tik pabaltie
čių, bet ir australų šachmatininkų 
tarpe, žaidimo eiga pravesta sklan
džiai ir be jokių nesusipratimų. 
Pasibaigus trečiajam ratui, ir iš
aiškėjus nugalėtojui latvių Šach
matininkų vadovas B. Strasdinš 
įteikė taurę, linkėdamas ir toliau 
taip sklandžiai bendradarbiauti, 
keliant mūsų šachmatininkų lygį 
ir ryškinant pabaltiečių vardą Aus
tralijoje.

Šiame turnyre lietuvius atsto
vavo ir taškus pelnė: I-ji lenta 
V. Patašius 1, II-ji V. Koženiaus- 
kas 1, III-ji J. Venclovas Iš, VI- 
ji J. Maščinskas 1, V-ji A. Dar
gužis 1, Vi-Ji V. Raštutis 2.

V. Patašius ir J. Venclovas, ne
galėję dėl studijų dalyvauti pas
kutiniame Sydnėjaus lietuvių 
šachmatininkų turnyre, mielai pa
deda kovlečiams svarbesnėse var
žybose. Pažymėtinas yra Pata. 
šiauš laimėjimas prieš estą V. 
Poder, kuris pereitų metų N.S.W. 
valstijos pirmenybėse užėmė III 
-čią vietą ir buvo tik vienu tašku 
žemiau už l-sios vietos laimėtoją.

Visose lentose žaidimas buvo 
gana kietas, išskyrus Maščinską, 
kuris prieš latvius savo priešinin
kui paskelbė matą jau 13-me ėji-

nas kun. Kemėšis. Ne tik j rung
tynes, bet ir lietuvių krepšininkų 
treniruotes gausiai lankėsi lietu
viai visą sezoną. Ir krepšininkai 
mus neapvylė: jie skynė pergales, 
dažnai laimėdami didele persvara 
prieš kitų klubų krepšininkus. Ti
kimasi, kad kitam sezone lietuvių 
krepšininkų komanda be eilės bus 
pakelta į augštesnę klasę.

Rugsėjo 30 d. sporto rėmėjai 
sukvietė steigiamąjį susirinkimą, 
tikslu įsteigti lietuvių sporto klu
bą. Steigiamajam susirinkimui 
pirmininkavo H. Šalkauskas. Su
tarta klubą steigti, pavadinant ji 
grynai lietuvišku “Tauro” vardu. 
Į “Tauro” valdybą išrinkti J. Me- 
liauskas, H. Tatarūnas, D. Kai
raitis, J. Meliausko svainis, nese
nai atsikėlęs iš Kanados, bet jau 
spėjęs įsigyti simpatijų žaidėjų 
tarpe.

Tenka pažymėti, kad “Tauro” 
sporto klubo valdyboj ir žaidėjų 
eilėse yra didele dalim kūrėjų — 
savanorių sūnūs, tad tikėtina, jog 
vietos L.K.K.S. skyriaus valdyba 
parems medžiagiškai ir padės klu
bui įsikurti, kaip sakoma, atsisto
ti ant kojų.

A.K.

“KOVAS” — PABALTIEČIŲ 
MEISTERIS

šiomis dienomis pasibaigusiame 
Sydnėjaus pabaltiečių pereinamo
sios taurės šachmatų turnyre, už
tikrintai laimėjo “Kovo” šachma
tininkai. Buvo žaidžiama šešiomis 
lentomis estų ir latvių namuose.j 
Pirmajame rate estai laimėjo, 
prieš latvius 4:2, antrajame -

das pasirinktas todėl, kad tai pa
lengvino jiems įsigyti uniformas, 
kurios dar buvo likusios iš prieš 
keletą metų Perthe buvusio šio 
vardo krepšinio vieneto.

Perthe, be apylinkės valdybos ir 
Kūrėjų — Savanorių S-gos sky
riaus, kitokių lietuviškų organiza
cijų ikšiol čia ir nebuvo. Tad jau
nųjų krepšininkų organizuotas 
reiškimasis patraukė visos mūsų 
bendruomenės dėmesį. Finansiškai 
krepšininkus remia apylinkės val
dyba ir bendruomenės nariai, pa
ramos teikia ir liet. kat. kapelio-

— Pabaltijo ir Baltarusijos 
spartakiada prasidėjo Vilniuje 
rugsėjo 22 d. Iš Lietuvos sporti
ninkų dalyvavo 333, kurių tarpe 
45 sporto meisteriai. Viso dalyva
vo 1.300 sportininkų. Lietuvių 
sportininkų tarpe dalyvavo ir tarp
tautinio masto rekordininkai Pi- 
pynė, Mykolas ir Alfonsas Rud- 
zinskai, Baltušnikas, Sasnauskie
nė ir kiti. Spartakiadoje Lietuvos 
sportininkai pasirodė kostiumais 
su užrašu “Lietuva”. Kaip kitaip 
ir atskirsi Lietuvos sportininkus 
nuo Latvijos ir kitų kraštų. Bet 
kodėl sovietinės įstaigos iki pas- 
kutiniausių laikų nuslepia Lietu
vos kilmę tų lietuvių sportininkų, 
kurie dalyvauja sportinėse varžy
bose Maskvoje ir užsienyje? Ko
dėl juos garsina Sovietų Sąjun
gos, o ne Lietuvos (nors bent “Lie
tuvos TSR”) sportininkais?. Toki 
tautinės kilmės uzurpacija yra 
antisportinė iki gyvo kaulo, kuo 
turėtų labiau susidomėti ir tarp
tautinės sporto institucijos.

PRENUMERUOKITE
“MOŠŲ PASTOGĘ”

S EUROPIETIS SPECIALISTAS

I
 OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

9th floor, 109 Swanston St, Melb. C.l. Telef. 
(Priešais Melbourne Town Hall.) 

Centr. 1819

sjiniiiiiniiiiinniiiiiiiiiiiiiii

PER TAZAB LONDONE
GALITE PASIŲSTI

rankines ir kojines

SIUVAMAS MAŠINAS
Muitai sumokami Londone

Tazab & Co. Limited, 22 Rolad Gdns, London, S.W.7.

.u,,. KALĖDINIAMS SIUNTINIAMS KAINOS
SUMAŽINTOS — Nuo 10% iki 50% —

MES TURIME GERIAUSIĄ ORGANIZACIJĄ SIUNTIMUI LAISVŲ 
NUO MUITŲ SIUNTINIAMS Į USSR KRAŠTUS IR Į LENKIJĄ, 
JUGOSLAVIJĄ, ČEKOSLOVAKIJĄ, VENGRIJĄ, RYTŲ BEI VAKA- 
RŲ VOKIETIJĄ IR KT. MOŠŲ FIRMA YRA VIENINTĖLĖ AUS- 

noLIDAY PARCELS TRALIJOJE, KURI GALI PASIŪLYTI ŽEMAS KAINAS MAISTO 
PRODUKTAMS, VAISTAMS, TEKSTILĖS GAMINIAMS — ĮVAI
RIOMS MEDŽIAGOMS. PAVYZDŽIUI:

1 svaras cukraus: 2/6; 1 svaras ryžių: 3/-; 1 svaras grynų kiaulienos taukų: 7/6;
1 svaras sviesto: 12/-; 3 mil. penecilino 7/3; 10 x 1 gr. Strepcomycine 22/6; 3 met
rai angliškos medžiagos kostiumui nuo £ 4.0.0 iki £ 18.0.0; 3 jardai angį, medžia
gos apsiaustui nuo 4.0.0 iki £ 20.0.0; 5 x 20 amerikietinės "Chesterfield” cigare
tės 24/-.
ATSTMTNRTTP I PKIES UŽSAKYDAMI SIUNTINI PERŽIŪRĖKITE MŪSŲ 
assaiuuiaiaaii NAUJĄ 1957/58 METU KATALOGĄ.

Newaustral Company |
19 Pier Street, PERTH, Western Australia.
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MMSU FtSTOCE
SYDNĖJUS

KASA VĖL LAIMĖJO

Praėjusi šeštadieni, spalio mėn. 
12 d., Vakarų Aubumo mokyklo
je (Sydney) — Auburn West Pub
lic School — bazare, kur buvo ir 
fantastinių skrybėlių bei kepurių 
(Mad Hats) paradas, Rasa Slavė- 
naitė už savo skrybėlę gavo spe
cialių premijų. Rasa patraukė ba- 
zaro lankytojų dėmesį savo skry
bėlaitės skoningu fantastiškumu. 
No vienas pasiteiravo, kokios tau
tybės skrybėlės dėvėtoją.

Praėjusiais metais Rasa toje 
pačioje mokykloje laimėjo pirmų 
premijų už lėlę tautiniais rūbais.

Matęs.

MENO PARODA

Contemporary Art Society of 
Australia metinė paroda, kurioje 
dalyvauja draugijos nariai iš visos 
Australijos, įvyks nuo spalio 23 
d. iki lapkričio 5 d. Education De
partment Meno galerijoje (VI 
augštas), Bridge ir Loftus gatvių 
kampas.

šioje parodoje su savo darbais 
dalyvauja ir 3 sidnėjiškiai lietu
viai dailininkai: H. Šalkauskas, A. 
Šimkūnas ir J. Mikševičius.

Paroda atidaryta darbo dieno
mis nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
vak., o pirmų šeštadienį, spalio 
25 d., nuo 10 vai. iki 4.30 vai. po 
pietų.

Lapkričio 1 d.. 8 vai. vak. gale
rijoje bus demonstruojami meno 
filmai. Porodos pakvietimų, kata
logo ir plakato projektai Henriko 
Šalkausko. (j).

GRAŽIAI PAVYKUSI 
GEGUŽINĖ

Spalio 6 d. A.L.K. Kultūros 
draugija suruošė gražioje Thirroul 
apylinkėje gegužinę.

Vieta gegužinei parinkta gra
žus kalnelis, nuo kurio i vienų 
pusę matėsi toli nusitiesęs slėnys 
ir jūra, o kitoje pusėje — augš
tas kalnas. Graži lygi aikštelė lei
do visiems ne tik patogiai išsities
ti ir pailsėti, bet ir pabėgioti bei 
pažaisti.

Pirmieji gegužinės dalyviai bu
vo sidnėjiškiąi atvažiavę trauki
niais. Truputį pailsėję ii- atsigaivi
nę leidomės augštais skardžiais, 
M. Gailiūno vadovaujami pro tan
kius ir žydinčius krūmus, apžiū
rėti vietos, kur Sydnėjaus lietu
viai planuoja nupirkti stovykla
vietėms ir iškyloms sklypų.

Grįžome i gegužinę. Prasidėjo 
vienas kitų gaivinimas ir stiprini
mas alučiu ir gardžiais sumušti
niais. Svečiai be pertraukos plau
kė savo gražiais “karais” iš Syd
nėjaus, Wolongongo, Coomos ir 
kitų vietovių.

Dalis tautiečių panorėjo pama
tyti gražų pajūrį ir pasitaškyti 
šaltu vandeniu, kita dalis pasili
kusi ant kalno, dainavo.

Vakare, pradėjus kristi miglai, 
nuvykome į netoli esančių skautų 
salę pasišokti ir užbaigti gražiai 
praleistos dienos.

Baigiant reikia pasakyti, kad 
nors ir buvo tam tikrų mažų trū
kumų gegužinės organizavime, 
tačiau viskas yra atleistina ir pa
geidaujame, kad tokios gegužinės 
būtų ruošiamos dažniau.

am.

NAUJOS SIUNTINIŲ 
AGENTŪROS

Nesenai atidarytos dvi dovani- 
nių siuntinių agentūros. Hillcrest 
Trading Co., vadovaujama žinomų 
sydnėjiškių verslininkų M. Petro
nio ir J. Daubaro, atstovauja Ta- 
zab didžiausių siuntinių firmų 
Anglijoje, siuntinius užskant ši
tos firmos sandėliuose, o pačių 
supirktus siunčia per Švediją.

J. Jaselskis atstovauja New 
Austral Company, veikiančiai Per. 
the.

PIRMOJI KOMUNIJA

Vėl naujas būrelis Sydnėjaus 
lietuvių vaikučių, savo kapeliono 
vedami žengė prie altoriaus ir vir
pančiom širdim ir žvakėm priėmė 
Pirmų šv. Komunijų: Dalia Kiše
naitė, Nijolė šerkšnyė, Genė Za- 
borskytė, Vida Pužaitė, Ričardas 
Bukevičius, Heroldas Lukšys, Ri
mantas Reisgys ir Algirdas Tu
ras.

Šia reta iškilme džiaugiasi vai
kučių tėveliai ir grožėjosi visi tau
tiečiai.

Po mišių jaunieji katalikai bu
vo įrašyti į rožančių ir škaplie
rius, o paskui vėl nulydėti į salę, 
kur buvo bendri pusryčiai — vai
šės vaikučiams ir tėveliams. Ka
pelionas dėkodamas tėvams už 
gražų bendradarbiavimų ruošiant 
šioms apeigoms ir įteikdamas vai
kučiams Pirmosios Komunijos pa
žymėjimus — paveikslus, prašė 
Juos kas mėnesį — kiekviena ant
rąjį sekmadienį vėl čia susirinki! 
ir priimti šv. Komunijų. Savo ka
pelionui kun. P. Butkui vaikučiai 
įteikė rožių puokštę ir tėvelių do
vaną, o inž. V. Bukevičius tėvų 
vardu tarė nuoširdų padėkos žo
dį.

šias iškilmes V. Raštutis užfik
savo į judomų filmų, o P. Saka
lauskas nuotraukomis.

Mieliems choristams

p.p. PROTAMS
ponios Cicilijos Protienės mylimiems motinai, bro
liui ir kitiems artimiesiems okup. Lietuvoj mirus, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

“Dainos” choras.

Maloniam bendradarbiui 
KUN. PETRUI BUTKUI, 

jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, 
gilią užuojautą reiškia 

“Mūsų Pastogės” Redakcija.

Mielam mūsų klubo nariui 
KUN. PETRUI BUTKUI, 

liūdinčiam dėl jo brangios motinos mirties, 
bičiulišką užuojautą reiškia

Sydnėjaus Liet. Plunksnos Klubas.

Mūsų klubo garbės nariui 
KUN. PETRUI BUTKUI, 

je mylimai motinai okup. Lietuvoje mirus, 
liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautų reiškia

“Kovo” Sporto Klubo 
Valdyba ir nariai.

D0VANINIAI SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ, RUSIJĄ IR KITUS KRAŠTUS

Siuntinius užsakysite jau dabar per

HILLCREST TRADING CO.
(Sav. M. Petronis ir J. Daubaras)

81 HILLCREST AVE., 
Hurstville (Sydney)

Telef. LU 4464
MES ATSTOVAUJAME T A Z A B FIRMĄ

PRIIMAME: Visų rūšių siuntinius iki 22 sv. svorio.
SIUNČIAME: Paprastu ir oro paštu.
SUSITARUS: Paimame Jūsų užsakymus iš >namų — paskambinkite 
telefonu ir Jums nereikės vargti kelionėje ir gaišti laiko.
VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. iki 7 vai. vak., šeštadieniais nuo 9 
vai. iki 1 vai. p.p. Sekmadieniais ir po darbo valandų — susitarus. 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI: Didelis pasirinkimas vertingų dalykų 
dovanoms. Mažus siuntinius galite užsakyti iki lapkričio 25 d. ir oro 
paštu jūsų artimuosius pasieks dar prieš Kalėdas.
ORO PAŠTU siunčiant primokama: į Pabaltijo kraštus už I-mų kg. 
£ 1.5.0, už kiekvienų sekantį kg. £ 0.11.6. Azijos Rusijon už kiek
vienų kg. £ 1.15.0 (kainos australų svarais).
ADRESATAS nieko nemoka — muitus ir kitas išlaidas sumoka 
siuntėjas.

KAINORAŠČIAI IR PREKIŲ PAVYZDŽIAI PAS MUS 
KIEKVIENAS GALI SUSIPAŽINTI.

ADELAIDĖ
PIRMAS SUSIRINKIMAS 

SAVUOSE NAMUOSE

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
(Ine.) valdyba š.m. spalio 27 d., 
3 vai. p.p. šaukia nepaprastų — 
visuotinį susirinkimų, kuris įvyks 
jau nuosavuose lietuvių namuose 
(Estry St., Norwood). į susirin
kimų kviečiami atvykti sąjungos 
nariai ir visi adelaidiškiai lietu
viai.

Adelaidiškiai, pradėję lėšas tel
kti savų namų įsigijimui, ypač 
po intensyvaus darbo per pasta
ruosius dvejus metus, surinko per 
£ 2000, kurie ir įmokėti kaip pra
dinė suma (depozitas), gi trūks- 
mus £ 4000 teko pasiskolinti.

Kaip adelaidiškiai, taip lygiai 
ir kitų mestų lietuviai savų, namų 
reikalingumų labai gyvai jautė ir 
tebejaučia. Bet bendruomenei na
mus įsigyti nėra lengva, nes sta-1 
tomi specialūs reikalavimai. Bet' 
pasiryžimas ir būtinas reikalas 
nugali kliūtis. Tad Ir adelaidiškiai,1 
įveikę daug sunkumų, praveria 
savų namų duris, žinoma, darbas 
dar neužbaigtas, nes reikės pasko- . 
lą išmokėti. Ir svarbu jos greičiau 
atsikratyti. (s).

Religinė Informacija
KRISTAUS KARALIAUS . 

ŠVENTĖ

j Kaip kiekvienais metais spalio 
mėn. paskutinį sekmadienį (27 d.). 
Kat. Bažnyčia ir visi tikintieji iš
kilmingai švenčia Kristaus Kara
liaus šventę.

Kviečiami visi tikintieji, o ypač 
jaunimas dalyvauti gausiai pamal
dose ir priimti Šv. Komunijų. Iš
pažinčių bus klausoma šeštadienį
— 26 d. 6-7 vai. vak. Camperdow- 
ne ir sekmadienį prieš pamaldas.

Tuojau po pamaldų minėjimas
— akademija parapijos salėje.
Programoje: dr. A. Mauragio pas
kaita, sava kūryba, giesmės, dek
lamacijos ir dainos! ,

Maloniai kviečiami visi tautie
čiai.

PAMALDOS

Spalio 27 d. pamaldos Went- 
■ Worthville St. Columba’s bažn. 10 
vai. 45 min.

Spalio mėn. Wollongongo lie
tuviams pamaldų nelaikysiu, nes 
katedroj yra misijos ir 5 vai. po 
pietų bus australų mišios.

Lapkričio mėn. 3 d. pamaldos 
Bankstowne, St. Brendan’s bažn., 
11 vai. Išpažinčių bus klausoma 
šeštadienį (2 d.) nuo5 vai. po pie
tų.

K.P.B.

VISI ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS

Lapkričio mėn. 1 d. — penkta
dienį, Visų šventųjų Diena — 
šventė privaloma, bet kadangi šioj 
valstybėj yra darbo diena, tai pa
maldos Sydnėjaus lietuviams Cam- 
perdowne bus 7 vai. vakare.

Prieš šv. mišias nuo 6 vai. bus 
klausoma išpažinčių, o per mišias 
šv. Komunija.

Po mišių — tradicinis mūsų 
Vėlinių vakaras — mirusiųjų at
minimas. Prie simboliško kapo bus 
giedama Libera ir maldos už mi
rusius. Tų vakarų ir visų Vėlinių 
dienų atlaidai už sielas skaistyk
loje lankant bažnyčių ir sukalbant 
6 poterius bei išpildant visas ki
tas atlaidams gauti reikalingas 
sąlygas.

Kad ir po sunkaus darbo da
lyvaukime maldose už mūsų miru
sius.

K.P.B.

Didelis, didelis, ačiū!
ALB Adelaidės Apylinkės Val

dybai, Adelaidės lietuvių skautų 
“Vilniaus” Tuntui, Ateitininkų 
Sendraugių Adelaidės skyriui, 
Adelaidės Lietuvių Teatro Mylė
tojų Grupei, Australijos Lietuvių 
Studentų Sąjungos Adelaidės sky
riui, Jaunimo Būrelio Tarybai, 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Ade
laidės skyriui, Lietuvių Kultūros 
Fondo Adelaidės skyriui, Lituania 
chorui, Lietuvių Teatro Studijai, 
Lietuvių Veteranų Sąjungai “Ra
movė”, Moterų Sekcijai prie ALB, 
Pasaulio Lietuvių Teisininkų Drau
gijos Australijos skyriui, švieti
mo Tarybai prie ALB, Skautų Tė
vų Komitetui, Sporto Klubui “Vy
tis” už taip solidariai surengtų ma
no 50 metų amžiaus ir 25 metų 
literatūrinio darbo pagerbimų to
kioj šaunioj salėj, svekinųnus, ma
no kūrinių deklamacijas, p.p. Gu- 
čiuvienės ir Vasiliauskienės ir 
Miss Oldham koncertinę progra
mą ir taip man užmuštinai reika
lingą dovaną (rašomąją mašinėlę 
su lietuviškais akcentais), o taip 
pat iškilmingą vakarienę ir labai 
gausingą jos dalyvių skaičių čia 
tariu didelį, didelį ačiū. Taip pat 
dėkoju P.L.B. Australijos Krašto 
Valdybos Pirmininkui p. Kovals- 
kiui ir Kultūros Fondo A. Krašto 
Valdybos Pirmininkui p. A. Krau
si! už sveikinimo telegramas. P.p. 
J. ir A. Norkūnams, p. Kalvaitie- 
nei už individualines dovanas, kun. 
Kungiui už transportą, Adelaidės 
Kultūros Fondui už dail. L. Žygo 
paveikslą.

Atsidėkodamas, aš pasižadu ir 
toliau tarnauti mūsų visų ben
druomenei bei jos paskiriems sam
būriams.

Su pagarba
Pulgis Andriušis.

Metai Baigiasi!
Ligi Kalėdų beliko vos kelias

dešimt dienų. Laikas pagalvoti 
apie lietuviško laikraščio užsipre- 
numeravimų 1958 METAMS. Bet 
tuo tarpu dar geras būrys malo
nių skaitytojų už “Mūsų Pastogę” 
nėra susimokėję prenumeratos už 
1957 METUS, nors laikraštis tvar
kingai visus lankė per 40 savai
čių.

šitai priminę, prašome nedel
siant atsilyginti bendruomenės 
laikraščiui skolų, ypač, kad padi
dėjus puslapių skaičiui, padidėjo 
ir išlaidos.

Pinigus siųsti šiuo adresu:

“MOŠŲ PASTOGĖ”, BOX 4558. 
G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

“M.P.” Administracija.

PRANEŠIMAS
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 

MOTERIMS
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. 

Globos Draugijos valdyba prane
ša, kad š.m. spalio 27 d. 4.30 vai. 
p.p., 102 Melford St., Canterbury, 
įvyks Draugijos narių ir Sydnė
jaus bei apylinkių moterų susi
rinkimas. (p.p. Meiliūnų namuose) 

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
daromas, 2. Praeito susirinkimo 
protokolo skaitymas, 3. Valdybos 
pranešimas, 4. Einamieji reikalai, 
5. Klausimai ir sumanymai, 6. 
Susirinkimo uždarymas.

Soc. Globos draugija maloniai 
kviečia visas nares ir Draugijos 
darbui pritariančias moteris at
vykti į šį susirinkimų.

Skelbtu laiku neatvykus reika
lingai daugumai, po pusės valan
dos susirinkimas skaitysis teisė
tas, nežiūrint atsilankiusiųjų skai
čiaus.

ATIDARYTA NAUJA
SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO 

AGENTŪRA

Newaustral Co.
Teirautis telef. UY 4727 

59 McMillan St., Nth. Bankstown.
L. JASELSKIS

Arba kvieskite mane telefonu — 
atvyksiu į Jūsų namus paimti 
siuntinius, persiuntimui į Lietuvą 
ir kitur.

Dėmesio! Dėmesio!
BUY. POLIT. KALINIŲ S-GOS AUSTRALIJOS SKYRIUS

š.m. lapkričio mėn. 9 d., šeštadienį, 
kviečia visus tautiečius ir svečius atsilankyti į linksmą tradicinį x

PAVASARIO VAKARA — BALIU,
4 < *

kuris įvyks gražiai išpuoštoj MASONIC HALL, Station St.
NEWTOWN.

BALIAUS PROGRAMOJE: oro akrobatai, porinis baletas, pavasario 
žiedų rožių valsas, dainos ir muzika.
BUFETE: Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos draugijos paruoš
ti skanumynai ir kokteilis.
GROS gera šveicariečių kapela.
PAKVIETIMŲ kaina tik 10 šil. ir 6 penai švietimo — Kultūros Fon
dui. Pakvietimus galima gauti pas visus S-gos skyriaus valdybos na
rius ir Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos draugijos nares. Paš
tu pakvietimai užsakomi šiuo adresu: Pr. Sakalauskas, Box 24 Green
acre, N.S.W.

Baliaus pradžia 7 vai. vak., pabaiga — 1 vai. ryto.
SKYRIAUS VALDYBA.

•^**¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥4 * ^444444444444444444444444444444

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ 
(

PIGIAUSIAS IR SAUGIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKONĄ

9 Cowper St., St. Kilda South, Vic. Telef. UL6671.

KAM SUKTI GALVĄ JIEŠKANT GERIAUSIĄ FIRMĄ?

Mes jieikome ir esame suradę geriausius bei pigiausius kelius 
jūsų siuntiniams ir mielai jums patarnaujame be atlyginimo, siųs
dami kainoraščius, instrukcijas, atsakydami į klausimus.

Užsakyti ar jūsų pačių sudaryti siuntiniai vaistų, drabužių ir 
maisto iki 11 ar 22 1b garantuotai pristatoma papr. ar oro paštu kur 
pageidaujama, — pigiau negu kur kitur.

Mūsų naujas skyrius: M. Gudelienė, 53 Hamilton St., Essendon, 
W. 6, Vic. Tel. FX 4401 (Tram. 49.59 vykti iki 51 sustojimo).

Printed by Mintis Pty. Ltd., Frcdbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simnlškis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120)-

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Melbourne Liet. Klubo 
Reikalas

ĮSTOKIME Visi Į LIETUVIŲ 
KLUBĄ

M.P. Nr. 38 Nemo yra rašęs apie 
visuotiną klubo dalininkų susirin
kimą. Tuo pačiu reikalu T.A. Nr. 
39 pasisakė p. J. Neveraitis. Ste
binančius tačiau “pasiūlymus” T. 
A. korespondentas yra suradęs 
Nemo eilutėse, kuriuos jis Nemo 
plunksnai priskiria. Nemo M.P. 
atpasakojo tik minėtame susirin
kime iškilusias nuomones ir paryš
kino savo mintį, kad įstatų aiški
nimo reikalu, jei atsiranda nuo
monių skirtumai, turėtų būti krei
piamasi į klubo teismų. Jei Nemo 
dar ką iškėlė savo eilutėse, tai ti
kėjimą, kad ateičiai ir bendruome
nės skyriaus pirmininkas pasida
rys pats savo asmeniu klubo na
rys.
Nemo yra visą laiką rėmęs ir te
beremia klubo tikslą — įsigyti 
Melbourne lietuviškus namus, kur 
visiems lietuviams būtų atdaros 
durys, kuriuos visi mūsų tautie
čiai laikytų savais namais. Tegul 
tat visi melbourniškiai lietuviai 
prisideda su savo įnašais, tai tada 
tikrai įsigysimas klubo turtas bus 
visų turtas, bus galima įsigyti įs
pūdingus namus, klubo durys bus 
visiems atviros, nes visi jį valdy
sime.
Išsiaiškinti Nemo siūlant griauti 
klubą, kaip galima išskaityti iš p. 
J. Nevoralčio eilučių, yra jau lais
va ir nepagrįsta kito minčių in
terpretacija.

Nemo.

Pajieškojimai
★ Elvyrai Giniotytei, d. Igno, 

yra laiškas iš Lietuvos. Kreiptis: 
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Giminių ir draugų prašomi at
siliepti Šie lietuviai:

★ Žilinskas Algimantas, s. An
tano iš Jonavos, 31 m.,

★ Andrėkus Raimundas, Pran
ciškaus,

★ Šimkus pranas, Jurgio, Kra
kių k.

★ Zaborskienė Mikalina,
★ Petrikytė Marcelė.
Turime daug naujienų. Rašyti: 

Mrs. Fil. Pocius, 43 Paddington, 
London, Ont, Canada.
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